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اكختصكللالحتع:محلل

@ح@-حم@@

6
@لثا@لنوع

الاص
@لمتنعللاأ

شيءكلمشالفضولحذتوهوإيجازه،الكلام:اختصار

بعضعلىمقتصرأرواتصبعضيرويهالذيهوالمختصر:والحديث

المطؤل.نظيرهمنأوأصلهمنأقلألفاظهوتكونالتفصيل،تاركأمعانيمما

وقوعأسبابمنكسبببالمعنىروايتهأوالحديثاختصارسلفوقد
فيبالراسخويحذثلكتبه،المذاكرةقليلالراوييكونحينوذلكالعلة،
معناها.يحيلوماوألفاظهاباللغةعالمأيكنلمإذاسيمالاذهنهما

نقلمردو@فهوالادبالمعنى،الراوييخللمينامقبولأيكرنوقد

الاختصارمذامثلأحمدأنكر@تما"قال:الخلالبكرأبيعنرجبابن

عبارة:إطلاقوعندالحديئهاختصارأصللابالمعنىيخلالذي

نوعين:علىوهومتنه.اختصاريرادالحديث@)اختصار

بهالاحتججبحسبالأبوابفيوتفريقهبتقطيعهألفاظهإيجازالأول:

مسألة...مسألةالمسائلعلى

معناه.تلخيص@لثافي:

الروايةفيسيأتيمافهووالثانيكثيرأالبخارييفعلهكانفالأول

بعضمععلىوالاقتصارالحديخث،اختصارجرازفيالناساختلف

وحجج:هذافيمذاهبلهنموكانت

)خصر(.مادةالعربدلسان(1)
الحديت(.)اختصارمادةالححدضينادلان(3)

2/1الاريادنتح(2) 05.



-

ثللفعالد@لعللفيالجامع

الزوايةمنبالمنعتأسيأمطلقأ،انحديخثاختصارمنعالأول:
فيه،الخللأحدثرتجمابعضهوروايةالحديتبعضحذفلأن")1(؟بالمعنى

ودلالاتها.بالألفاظعالمأيكنلمإفاوبخاصةلعر"لاوالمختصر

مذاتقييدينبغيلكنمطلقاالحديااختصارجواز@لئاني:

ا

المحذوتيكنلنمإذابماالإطلاقتقييدوينبغي9العراقي:الحافظ
فلك،ونحووالحالكالاستثناءحذفبالمعنىيخلتعلقابهبالمأتيمتحلقأ

جزموبهخلاف،بلايجزلمكذلككانفإنالرابع.القولفيسيأتيكما
الصيرفيبكرأبو

(4)
بحيد،لكنهالزركي:وقال@واضحوهووغير@

الكلام،أصلعلىوالاقتصاروالاستئناءالغايةحذفيجوزلاأحدانف@
إجراءإحداهما:طريقين:ببعضبعضهيتعلقلمإذافيماالرازيسليموحكى
"المذهبوهيقال:بالجواز،الفطعوالثانية:بالمعنى،الروايةخلاف

هوتامايروهلمو)ناختصاره،جازغيرهأوهوتاسأرواهإفا@لثالث:

اختصارهيجزلمعرهأو
(7)

فاعلهكانإفابعضه،علىوالاقتصارالحديثاختصاريجوز@لرابع:

يختللابحيثبه،متعلقغيرنقلهعمامتميزأتركهماوكانعارفا،عالمأ

(4)

(5)

(6)

7)

1@الكفايقلأاطر: 2/7النظر!@زجيه(2)9 03.

1الالكماتحا"انظر 1"المحيطو@الحر9،0 8 /3@

الامحيلالصيرفيالمحرو@سكرأبواشمعدئحمدسالأصولي،الفق@هخو
هما.330)شةنوفيفأحا@الأصول،فيعنفالجداثي،

1الأعياد"اتود@انطر. 9 9 2/1الامعيقهطبقتو@4،/ 1 6-1 و@مر@ؤ1،7
2/2الجاد! 2 4

1/5والدكرةاالتممرةفرح@ 1 0

نحفيقي.
3/1المجطا@السحراظر. 8@

4ولالمحيطاالحرو"الكفايت@1،0091اسظر ا/والترظالتصرةوالشرح1،8
5 شحقبقي1



اكختصمرةللهتععلل

يجوزأنينبغيوهذاتركهمابتركنقلهفباالدلالةتختلفولاالبيان،

علىقبلرواهيكونأنبينهذافيفرقولابالمعنى،الروايةيجزلممنعند

لا.أوالتمام

بقوله:فلكوعللوغيره،الض@حابنصححهالذيهوالمذهبوهذا
أمرينفيمنفصلينخبرينبمنزلةهذ-والحالةتركه-والذينقلهاتذيلأن9
بالآخر@لأحدهماتعلقلا

لالضبطالمشهورالراويعلىموقوفاالحديثاختصاريكونأنويجدر

المباركابنعنالجعدابنأسندوالالنة،التهمةعنمنزلتهمرتفعةوالحفظ،

سفيانوكان"رجب:ابنوقالالحديثمهاختصارسفيانعلمنا"قال:

أحيانأإالحدبطيختصر
روايتهأرادإفاالتمام،علىحديئأروىمنخافاند@الخطيب:قال

مرةأولفيزادبأتهيتهمهأنتامأقبللهرواهلمنالنقصان،علىأخرىمرة

وكنرةضبطه،لقلةالحديا.باقيالثانيفينسيأنهأوسمعه،يكنلمما

فييعتقدمنالناسفيلأننفسه.عنالظنةهذهيميأنعل!وجبغلطه،
يغفلوأنهمنمماليسماالحديتزاد@يربماأنهكذلث،الحديثراوي

مبتوراناقصأحديثهأكثريكونأنئؤمنلاوأنهمنه،هومافكرعنويسهو

نفسطعننفيهعليهوجببذلك،نهالسامعاتهامالراويظنفمتى

"حديثه:فييتهممنعلىمعئقأالصرابنوقال
حاله،هذاكانمن

3انحدفف:علمأنلاالمغرفةانطر(1) 2 بتحقيقي.4
3ةانحديشهعلمأنلاغرفةل@(2) 2 ك@216،الزركي،النكتواسطر:شحقمي،4

4الاعمطححاوسحاسن 1ةوالتيسير"ودالتقىل@ك@،0 1الخنوط.83 3،5

7"اباتير@تح 6 / شحفبقي.2
1رلاالملية@(1823)الجحداابندمسند(3) أيضأوأشدهالفر،ط.(89

ةالكمايقافي،الحطبماقهالصوهنا)617(،"الماصلالمحتت"فيالراعرمزي

1 قدلمنالاختصارعلىالأحا@يتيرويالوريسفيادكاددوقدةبفرلهو@دره93

@اه.رالمعردةلهاالحمطمنهميعلمكادلأتهثالتمامعلىلهرواها

2/5"الويدلتحلا( 1الكفاجمه:"(5)@3 9



-

@للفيالد@لعللفي@لجلمع

اداءعليهتعتنقدكانإذاتائم،غيرالحديثيرويأنالابتداءمنلهفيس

بينوثاربه،الاحتجاجحيزعنباقيهأخرجناتصأأولارواهإذالأتهةتمامه

لسقوطثمرتهفيضيعفيه،متهمايرويهأنوبينرأسأ،فيضيعهأصلأيرويهألا
نعالىااللهعدوالعلمفيم@الحجة

أنيجزلمحكمبهتعلقفمانجهته،منإلايعلملاكانإن@لخاص:

لهجازفقيهأالناقلكاننف@نظر،حكمبهيتعلقلمدانشينأ،منهيترك

القطانبنالحسنوأبوفورك،ابنقالهامتغ،فقيهغيركان@)نفلك،

بقيةعلىسطوععنالصححابنمذهبينبئقالعرضهذاوبعد

ماوهذاالاختصارفيالمحاذيروبينالمختصرصفاتوضعكونهالمذاهب

التالية.الأمثلةفييتبين

روىما@لحدبث:@خنصارهبسبب@لر@هيفيهما@خطاومئال@

عنالمنكدر،بنمحمدعنحمزة،ابيبنشعيبعنعياش،بنعلي

الوضوءتركلمجزاللهرسولمنالأمريناخركانقال:الله،عبدبنجابر
النار.مستمما

والنسائي)291(،أبو@اودأخرجه:
(3)

1/1 0 لهالكبرى!،وفيا8

(2)

(3)

3الحديشا.علمأللالمعرمة 2 تجحيفي.5
3/1المجط!الحر"انطر: 8@

اتخابصامالشانيالحافظتايفهوصملالمحتىا"كبفيالاساخلص
16/2الميرادي،النمبيمقالالشي،ابن 5 الذيسوالشأ:ابن)ترحمة6

فيوقال"،وسماهالمختص،روايةعلىواقتصرالشاتي،ش@اختصر وسماهالناختصرصدوتا،حيراكاد@ينأ"ثا.له.."،الحفاظكرة@تة
وثماين@صعاعثقالمخي،،"

منمرالكتابهذانرالصواب(ادعاه.ماعلىطي@ساالذهييقلملماترل:
نلك.علىي@طنفهالسانياتجاء

لها@يوجودلا)المجتبأالصغر@فيوألرابوتراجملفاظتوحد(أ-
عل!أبرقالقال.يربوع،بنمحسدأبيعنشدهالإشيليجرابننقلهما-@

المجتبىأ="منمما)ئماالمصنفمنليساوالصلحالإيسانكتدتظل@:العساني



اكختصكلةلالهتعمحلل
-

وابنبتحقيقي،(43)خزيمةوابن2(،لاالجارودوابنالطبعتين،كلتاا(لعه

1/1والبيهقي)4311(،حبان 5 5-1 5 1و6 )الاعتبار":فيوالحازمي5،6

الكبير...كابهصاخصرهالنانيالرحنعدلأبيالمدةالسننليبالاء-له-
الصجحلا@ناكت@له:الأميروفولالأير،علىبلخولهالنهورةالقصةفكرنم

عنهوبجبلمخبىاد@فيضعيفةأحميتلرحردممترضيقرضوقد"مجرثأ..

وأطفلث.@يهاصحالتيالأبوا@فيالاالصحيحتخريجيثترطلمالنانيبان
الأعمفيالصحيفةالأحاثيتتلكئعلمر3الاب،فيشيءأثلخرجفلن@عيرما

الأعلب

الكريم،عدالهلرواهالشائيعىالسنيابنطريقغيرمنرويقداليها@أدج-
الألدل@.أملمنالكريمعدموسىأبيعنالصونن،الفاممبنولدأيصأصرواه
جدأقديشالالمجتىصجلدينوجتأليكماةحساثةفرو@الدكتورقالد-

تألفمنألهاطاهرسصديهاهأ561)و@30)شةبينصماعاتعليهاكتبت

المأنورق@الالننمىوالعنرينالحاديالحزءأحدمما.صدوفيحاءوقدانماني،
روايةالنانيلحرسثببنأحمدالرحمنعدأليناليف@اللهرسولعن

أننجدالركذلكأيصأ:الدكوروقالعه...!السنيس@صحاقبنأحسدلكرأبي

السن@ولي@1لالمجتيأوجردبليها@العوطا@،رضمالخمسةالأصرلجردالأئيرابن
تألفمنالالمجتى!أنعلىالواضحبالنصويهلالمجتي@مساثهوساقالكرعا،

ظالحا@الامامحدئنااخره.فيوجاءالأئيرابر@مادساقنمالسانيا.

الأصولهجامع"جيح@الشنلكتب@كالةالشانيشببنأحمدالرح@ن3عبد2"بو

فيقالفإن@اليها@لبعضلهالشاتيبلجرموفعغيرفيالنيابننص-"
"الناني...الرحمنعبدأبرابماماليئ@حدننيةك@16الساطلحكرةكتا@

1ولوالذبفعاالالمدوكنبا،@@ولالالبجةاكنبفيقالوكذا كتبو7،9
8/2لأضربفها" 86.

عليهاوتكلمالمجتبى،@فيالساتيأصردماقدالأحاديتمىعد@آمناك@نو-

فيعليهابنكلملمالأحامبتنلكسحصنحدنمونعدبلأ،ونجربحأبحلالأ
زياثةفيجابرعنالرلير،أليصنالل،بنأيسنحديتذلكوشلالكبرى"،ا

@لىثنحهالذيمايتيلتأنولقائلك@34؟لالسجتىاانظر:التئهدنياشابسم
"دالخيفيالاعلال

المحتبى،"كتببأنعنهويجابدالكبرمحا؟فيكهسكوتمع
ميه.سلولعنيسكتلاالعالبفيكو@ثر،فيهتحرى

نفصالشاتيتصنيفمندالسحتبىاكابأننقطعالمرضهناوبحدمنا،وعلى

1والتثرتااتضرةلثرحعلىتميقاولصلح 6 7 لملأا.-1/



-

@للفمالد@لعللفي@لجامع

8 1/2المحلىأ1فيحزموابنحزم،ابنط.(30)والوعيط.0 وابن3،1

6ثمشق!تاريخ"فيعساكر 2 / 2 3و5 6 / 2 3و9 0 8 / بنشعببطريقمن63

به.حمزة،أبي

مناختصربالاختصار،معلولأتهإلاالصحة،ظاهرهحدي@هذا

ثمبه،فتوضأبوضوءدعاثمفأكل،ولحماخبزأعحي@هللنبيقزبت"حديث:
يتوضأ".ولمالصلافإلىفامنمفأكل،طعامهبفضلدعانمالالهر،صقى

داودأبوقالوهكذا

نقلهفيماالمدينيبنعليقالإذالمطول،الحديثالعلماءرجحوكذا

4/7الصغيرأالتاريخ1فيالبخاري 97 9 1للا1 قلت"الرشد:ط.(24

أكلجابر:عنالمنكدر،ابنعنقال:الفروي،علقمةأباإنلسفيان:

منأخبرنيقال:المنكدر،ابنسمعتأحسبني"فقال:يوضأ،ولممح@النبي

ع@فهالنبيأكلجابرا:سمع

مضطربحديثهذا"ا(:يطلألابنه"العلل@فيكماحاتمأبووقال

عنالثقاترواهكذايتوضقولمكتفاأكللىكالنبيأنهو:إنقاالمتن

فتوهمحفظهمنبهحدثشعيبيكونأنويحتملجابر،عنبنلأالمنكدر،

(4)

1البيهقيقالوكدا)291(،عقبسنهفي 5 6 لاب@الحللعلىتعليقة"والظر.1،/

2الهاس.عدلابنحاتما،ألي 4 6(168).

2المحرفةط.فيالضجاء 2 8 / أحسناعبارهعلىمحتصرأمنيمأ2
الأص،وباءالسصكلعجزمحالتيلحيالسحتلحرىال@هموزالمحلإجراءعلىمذا

بعدالجارمودخلتوعاادلمة@صارتألفأثهمزتهأبللت3شرضااةفافالأص

أليابرعلل"علىالحئدسحداليئتعليقانظرللجرم.الألففحدفتالإبلال،
6حا 4 5 / 1 1

3.

/2المير"البو@فيالملقنابرنقلهفيسافقالالدير،تقيالتيخحاتمألاتعف
4 1 أعياللفظمتاعداالمتنيننل@حاتم،أبوقالهمساأقربثاودألردكرهالدي"3
المبيريجوزولايتوضأاو@صلىثمكتمأأكل"وق@له:الأمرينا@خر"قوله.

شديلف=عفلةيكودصبمساالاخرأحدمسا@لىمىوالانتقالالاحرعنلأحدما



احختصكلتولهتععلل
-

طويل،حديثمنمختصرخبردصذاالحديث:عقبحبانابنوقال
النارمستمماالوضوءإيجابلنسغمتوهماحمزةأبيبنشعيباختصره
الجز@رلحمخلاالنار،مئتمماالوضوءلإيجابنسخهونمال@مطلقا،

."فقط

1البيهقيوقال 5 6 عنحمزفأبيبنشعيبروايةوأن:1/

عنالمنكدر،ابنحديثفذكرالحديث...!مناختصارالمنكدربنمحمد

ومعهالأنصارمنامراةإلى@تاللهرسولذهبقال:ا@ععبدبنجابر

ثمفتوضأالظهرحانت3وأكلنا،فأكلقال:مصليقعشاةلهفقربتأصحابه،
يتوضأ.ولمفصلىالعصرحانتئمفأكل،طحا@عفضلإلىرجعثمصلى،

اخرأنويرونالمنكدر،بنمحمدعنجماعةرواههكذا"البيهقي:قال

واعترض"،وغيره...السجستانيابو@اودقالهالقصة،هدهفيبهاريدامريه

فعلوكذاالبعد"،كايةفيالاختصارودعوى@@قال:إذالتركماني.ابنعليه

1/2المحلى!"فيحزمابن بالاختصار،الحديثهذاعلصنعلىفرذ3،1

الحديثفذكرالحديث..،منمخنصرالحدياهذاأنقومادعىلاوقدفقال:

بالظن،قولهذا،منمختصرالحديثذلثبأنالقطع"قال:ثمالمطول،

حديثكل)وأماوقال:صرثا"،كماحديثانهمابلالحديط،أكذبوالظن

كتفأكليكسيماللهرسولأنمنالنارمستمماالوضوءيرىلامنبهاحتج

الوضوءإيجابأحاثيثلأنةفيهلهمحجةفلانلك،ونحويتوضأولمثاة

قبلعليهالناسكانلماموافقةهيالتيهذهعلىالزائدبالحكمالوارثةهي

الذيحمزةأبيبنشعيبحديثولولاالار،مستممابالوضوءالأمر@رود
النار".مستمماالوضحتركلأحدحللماذكرنا

لهماثليللاحديثينجعلهمافيالتركمانيوابنحزم،ابنكلامقلت:

يكرنأديسكنلأنهفأقر@،الأول،حليئهمناختصارأنهثاردصأبوفكرهوأصا@ا
2/4عقبهالملقىابنقالثمالأخرعا،الروايةمعىصالعبارةبهذهعبرقد 14:

بهاإ.فمبرعد@الأمر@خرالحالةتلكتكونأنإلانظر،لذلثأيضاالتعير@وفي



@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

باختصاروهمتدشعيبأوأنواحدا،حديئاكونهماالراجحإنبلعليص

منالمنكدر،بنمحمدعنمطولارويالمححديطأنذلث:ودليعالحديث،

حاتم.أبوأثاركماشعبغيرالرواةمنمجموعة
3/3أحمدفاخرجه: وفي(80)لترمذيوا8(،4لاجهماوابن0،7

1والبيهقيبتحقيفي،(180)لهالشمانلا،" 5 4 /1-1 5 بنسفيانطريقمن5

3/3وأحمد3(،6لالرزاقاعبدوأخرجه: 1(،19)ودثاوأبو2،2

1/2المحلى!@فيحزموابن)0311(،حبانوابن 1/1والبيهقي3،1 5 6

منالوعيط.(1292)والعلمية.@(23لالهوالائار"،السننمعرفة"وفي

جريجابنطريق

(1361)و(1321)حبانوابنلهلأ(،.)و(639)الرزاقعبدوأخرجه:

محمر.طريقمن

طريقمن(5411)و(1381)حبانوابن2(،061)يحلىأبووأخرجه:
حازمبنجرير

أيوب.طريقمن(1137)حبانابنوأخرجه:
1البيهقيوأخرحه: 5 6 / العلميةط.(23لالهدالمعرفقه،وفي1

زيد.بنأسامةطريقمنالوعيط.(1292)و

ط.(1292)والعلميةط.(234)"المعرفة"فيالبيهقيوأخرجه:

سمعان.ابنطربقمنالوعي

(9631)يعلىوأبو3/40،3وأحمد)525(،شيبةأبيابنوأخرجه:

زيدبنعليطريقمن

1/6لآثار"امعانيشرح"فيالطحاويوأخرجه: العلميةط.وفي5

بالسماععرحألهإلامدلأ،كاندلنرهو(1)
.(91يالاتقريباحفظهاصحدت@فاأوهامله@مقفوهرة(2)

ك@4(.ل@@اتقريبا@ضج@هةوهر(3)



اكختص@رللخع:محلل
=

1لهحبانوابن)073(، القاسمبنروحطريقمن(13
بنمحمدبناللهعبدعلقمةأبيطريقمن(1135)حبانابنوأخرجه:

فروةأبيبناللهعبد

4لالأوسطأا"فيالطبرانيوأخرجه: طريقمنالطبعتينكلتا(97

عبيدبنيون@

مة،ساوأيوب،وأوجرير،ومعمر،يج،جربنوا)سفيان،جميعهم:

المنكدر،بنمحمدعنويونيهعلقمة،وأبو@روح،وعلي،سمعان،وابن

فأكلشافعلى@اللهرسولالأنصارمنامرأةدعتقال:جابر،عن
ا،فأكلوبقيتهاإلىعادئمعبه@اللهرسولفتوضأالصلاة،فحضرتالنبي-ك@رو،

نحوه.أو@اللهرسوليتوضأفلمالعصر،فحضرت

يخالفهمولممطولأ،يروونهالأئباتالثقاتمنومعظمهمالرواةفهؤلاء
أوئقهممنخالفانهإلاثقة،كاندانحمزةأبيبنوشعيبشعيب،إلا
فقدالانقطاع،وهيأخرىبعلةمعلولعمومأوالحديثوعددأ.حفظأمنه

(23لاوالآثاراالسننمعرفة"فيالبيهقينقلهفيمابالانقطاعالثافعيأعله

3الحببر"النلخبص"فيحجروابنالرعي،ط.(1293)والعلمبةط. 2 9 / 1

إثماجابر،منالحديثهذاالمنكدرابنيسمعلم@قال:أنهعنها@هه@
عقيل،.محمدبنبناللهعبدمنسمعه

(1294)والعلميةط.(234)والاثارأالسننمعرفة"فىالبيهقيوقال

عاحبيلأنوذلدةمحتحلفعياثقالهالذيلوهذاالرعي:ط.(12)ماو

فيجابرعنالمنكدر،بنمحمدجهةمنالحديثهذايخرجالمالصحيح،

قدعقيلبنمحمدبناللهعبدولأنسرطهما،منإسنادهكونمعالصحيح،

جابر!.عنأيضأرواه

.(1970)لالتقريباحالظادثتةوهوة(1)

.(3587)لتقريبالاوقادصدومو:(2)

7لا@التقريبه@رعافاضلتتلحتقةالمبلي.ثينارابنوهو(3) 9



-

@الف@ائد@لعللدي@لحامع

جهةمنالحديثهذايخرجالمالصحيحصاحبيلأن"وقوله:قلت:

فيهشرطهما"منإسناثهكونمعالصحيحفيجابرعنالمنكدر،بنمححد

الرغمعلىصحيحيهمافيمالحديثالصحيحصاحبيإخراجعدمفإننظر:
لملأنهماةيعلانهويضعفانه(أنهماإطلاقأيعنيلاشرطهما،منأنهمن

منهيالتيالأحاديثكليحرجاولمجهقيمنالصحيحجمبعيستوعبا

أخرى.جهةمنثرطهما

أقرهولماالثافعي،قالهلمامستدبالانقطاعالحديثهذاإعلالأنإلا
عنفعلأالحديثهذاروىقدعقيل،بنمحمدبناللهعبدأنمنالبيهقي

لإماماوالمجزحينالمحللبنإمامولإعلالنخريجه-سبأتيكماجابر-
2الصغير"التاريخ"فيقالإذثلهالبخاري 2 8 ابنعنبعضهموقال":2/
الإماممسند@@فيجاءالحديطأنكما"،يصحولاجابرأ،سمعتالمنكدر:
مر؟غيرالمنكدرابنسمعتقال:سفيان،حدثنا"قال:أحمد@3/703

سمعهفظننتهجابرأسمعمنأخبرنييقول:سمحتهوكأنيجابر،عنبقول:

1عقيل.ابنمن
00.

إليه.المنمارعقيلابنوطريق

لاثاراامعانيشرح"فيالطحاويطريقهومن)0761(،الطيالسيأخرجه:
1/6 قدامة.بنزائدةطريقمن3/387وأحمد6(،3لدالعلميةط.وفي5

جهمابنوا3،8اوك@703وأحمد)6621(،الحميديوأخرجه:

يعلىوأبوبتحقيقي،(180)لهئلأ،لثسماا"وفي(80)لترمذيوااللأ،لا
عيية.بنسفيانطريقمن(2017)

3/37أحمدوأخرجه: إسحاق.بنمحمدطريقمن4

1/6لاثار"امعانيشرح9فيالطحاويوأخرجه: الحلمية.@وفي5
عمرو.بناللهعبدطريقمن(36لا

بنمحمدبناللهعدعناش@وعدومحمد،وسفيان@لؤائدة،أربعتهم:

به.جابر،عنعقيل،



اكختصورلهتع:محلل
=

بنمحمدعنعيينفبنسفيانطريقمن(489)ماجهابنوأخرجه:

به.جابر،عنعقيلبنمحمدبناللهوعدديناربنوعمروالمنكدر

فقال:معين،بنيحىعنهشئللين،فيهعقيلبنمحمدبناللهوعبد

:(70يلأاكهه/لابنهوالتعديل!الجرح1فيحاتمأبووقال@،بذاكلي@"

منإلبئأحبوهوبحديئصيحتجممنولابالقوي،لي@الحديث،لين"

نجيحإبنتمام

بناللهعبدضعفمننخشاهكناماأذهبتديناربنعمرومتابعةأنغير

2/2لأشرافأاتحفة"وانظر: 6 2له7 2/4و(36 9 2/4و(3037)0 9 4

2/05و(4730) 2/1و(1575)وو/2المسند"أطرافو")3603(،0 5 1

1/3الحببر!النلخبصو"1(،97يا 2 3/5المهرظإنحافو@1(،55)9 3 6

3/4و(3688) .(2037)3/445و(1037)35

بسبب@لصحابيكلاممن@لمرفوع@لحديثفيلفظةتدرجوقد@

وهلةللناظر@وليظهرلاوحينذ@كعيينة،بنلسفيانحصلكماالاختصار،

ذلكبان@لتفصيلدصن@لروايةفيالخلللهيظهربل@درج،ذلك@ن

@لمصنفاتفيوقد@نفعند@لمحدثين،نجدهلاكثيرهذامثلمدرج،

ىرومامئاله:@لمدرج،فيذلكيذكرصنلاأنهم@ربالاثول،عنت@لتي

أبيعنزرعةأبيعنالقعقاع،بنعمارةعنعيينة،بنسفيان

اثكاءفلنالمنكدرحمدسعنالجماعة@روايةالإسنا@هداصحةوبالنظر@ل@(1)

به.الجرميمكنلاالسندننالقطاعوحود

ه.لي@حدك@فيعدو@".(3592)@التقربفيومر(2)

3"المهرقاتحا@د@في@رد(3) 97 / فيمكناولحلهررضاأليبرسلىةة(02013)1
بروعمرادربع،بنعلىيردكرهولهنامحناله،الحافظاعتمدماالتيالنسخة

5فيأ@رووأتهعلماله،ترجمةعلىأعنرو@سسعودابرعنحصين، 4 6 / 1 0

صرعتا.أيعىفلححمكله.هو.



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

بعيرجربطيرة،ولاعد@ىلا"قال:في،اللهرسولعنهريرة،

الأو@ا.لمدىومنمئق@فاجرب

4/3المعانيأالشرحفيوالطحاوي)7111(،الحمبديأخرجه: 0 8

به.سفيانطريقمن(61الهحبانوابن)7196(،العلميةط.وفي

يصح.لامعلولأتهإلاالصحةظاهرهحديثهذا

1/4أحمدأخرجه:فقد طريقمن(2143)والترمذي4،0
مهدي.بنالرحلنعبد

"فيالطحاويوأخرجه:
4/3المعاني!سرح 0 العلميةط.وفي8

في@صة.طريقمن(6915)

الئوري.سفيانعنوقبيصق@مهدي،)ابنكلاهما:
جرير.طريقمن(5182)يعلىأبووأخرجه:

4/3@المعانيشرح"فيالطحاويوأخرجه: 0 الحلمبةط.وفي7
مسروق.بنسحيدعنإبراهيم،بنحسانطريقمن(69يلاا

عن@رتأبيعنعمارة،عنوسعيد(وجربر،)الئوري،ثلانتهم:

به.ل@ب@مسعودابنعنلناصاحب

إبراهيمبنحسانأنإلاالمحفوظهوالسندهذا
(2)

فيعليهاختلفقد
للنقات.موافقةبروايةهنافرواههذاحدثه

3يه"الذي@"فيكماخزيمةابنوأخرجه: ذكرهعقبفقالبتحقيقي(12
عنإبراهيم،بنحسانعنالله،عبيدبنزيادبنمحمدسدئناهةالمتن

روايةوفييمه،اللهرسولأصحابمنرجل@كلنة3بى@براحانروايةثيجاء(1)
رجل!.عن1قبيصة:روايةوفيلنا،،صاحبعن"ةوحريرعدياب@

لي@اللارمي:إبرواية(279)تاريخهفيمحينبنيح@ىعهتال@ؤفيمممتكلمومر(2)
حاأبيابنلقلهفيازرعةابووقالبأسإ،به

ك@852والتي@،دالجرحمي3
.(158)والستروكون@الفساءد@فيالنساتيوقاللط،بأسلا"ة(105)

يخطى".صدوق":(11لكا@التقريبافيححرالنوقاللالقريا،



اكختصلىللحتع:علل
=

نحومهمسعودابنعنزرعقعأبيعنعمارفعنمسروتبنسعيد
الئوريروايةحاتمأبورجحوقدمسعود.وابنزرعةأبيبينالوساطةفأسقط
ابنروايةعقب-(2291)لابنه"العلل1فيفقالعيينة،ابنروايةعلى

أبيعنعمارفعنالثوري،رواهعيينفابنفيهوهمخطأهذا"عيينة:
@ا.النبيعناكععبدعنرجل،عن@ر@

التيالرواياتعامةفإنبالاختصار،معلولعيينةبنسفيانوطريق
ابنروايةفيوقولهالإبل،وصاحب@النبيبي@وقعتمحا@رةتنقلجاعص

كماالإبلصاحبمنهوإنماالقولهذامائقهفأجرببعير@ربعيينة:

أعلم.والله@،الرسولقولمنولي@الروايات،بقيةبينته
آخر.طريقمنهريرةأبيعنزرعفأبيعنهذارويوقد

2/3أحمدفأخرجه: تهذيبفيإوالطبري6(،121)يعلىوأبو2،7

4/3الاثار"معانيشرح9فيوالطحاوي)8(،الخبر"عليمسند"الانار" 0 8

3يا@الذيعفيإكماخزيمةوابن)4196(،العلميةط.في بتحقيقي،(12
6لاحبانوابن 6للا")الأوسطفيوالطبراني1(،1 الطبعتين،كلتافي(76

11بغدادأتاريخ9فيوالخطيب 6 8 / 12/4الغربط.وفي1 والبغوي9،6
5/2"دمثقتاريخفيإعساكروابن)9423(، 0 بناللهعبدطريقمن5

هريرة.ابيعنزرضحأيعنضبرمة،

ثبرمةابنخالف":(2313)لابنهالعلل!"فيحاتمأبوعنهقالوهذا

ابنعنرجل،عنزرعة،أبيعنفقال:القحقاع،بنعمارةأخيم@ابن

أشبط.وهورو@النبيعنمسعود،

مسعود.ابنعنإلاعمارة،حديثيصححلاحاتمبأبيكأنيةلتول

قدمناها.التيالطرقهذهغيرمنصحيحنهف@هريرةأبيحديثأما

2/2حمدأجه:خرفأ 7/1ريلبخاوا6،7 6 وك@181(5717)6

يسرقكتاله-شرطعلىيستالتيالضميفة-الأحا@يثفيخزيةابنسهجمرمذا(1)

الشى.عقبالديذكر3المتن،



-

ثدلفما@العلل@معفيلجا@

7/3ومسلم@(5773) 0@02 2 7/3و@101@@2 1@02 2 (1و@30@021@@2

7/3و ط.(7591)الكبرى@9فيوالنساني)501(،و(104)(2221)1

4/3@المعانيشرح@فيوالطحاويالرسالة،ط.(4547)والعلمبة 0 3و9 1 2

له@،المشكلشرح"وفي(6945)و(6كا4)و(6914)العلميةط.وفي

/7والبيهقي1(،6اللاحبانوابن)9965(،الأخيار"تحفة@وفي(2891)
2 1 به.هريرة،أبيعنسلمفأبيعنالزهري،طريقمن6

ابنإلىالطريقفيجاءالذيالمبهمبيانالمتقدمةالطرقمنبقي
هذاولعل9:(1152)الصحيحقلى@فيالألبانيالعلآمةيقولذلكوفيمسعود.

وعليهالأولى،الروايةفيكماهريرةأبوهوأصحابهمنيسملمالذيالرجل
واسطقعبدونتارةك@النبيعنهريرة،أبيعنالحديطيرويزرعةفأبو

مسعود!.ابنعنعهوأخرى

هريرةأبيباسمفيهاصرحالتيعبينةابنروايةذلكعلىبدللتول:
أعلم.واللهمسحو@ابنذكرالسندمنفأسقطبماسنادهقصرعييةابنأنإلا

01/5الموظ)إتحافوانظر. 4 6(13395).

الطريق.هذاغيرمنلروي

12)شيبةأبيابنفأخرجه: 6 1/2وأحمد0(،8 6 3و9 ماجهوابن2،8
5لا "عليمسند"الآثار!)تهذيبفيوالطبري)3332(،يعلىوأبو3(،3

4/3الآثارلأمعانيشرح@فيوالطحاوي)03(،و(2لاالخبر 0 ط.وفي7

من(17641)الكبير!@افيوالطبراني1(،176)حبانوابن)2196(،العلمية

لا"عيد:ال@هرسولقالقال:عباس،ابنعنعكرمة،عنسماك،عنطرق

."صفرولامامة،ولاطيرة،ولاعدس،

بيانتقدموقدعكرمةعنسماك،روايةلفسفضعيف.إسنادوهذا
هذا.كتابيمنموضحغيرفيضعفها

توبع.سماكأأنعلى



اكختصكللالحتع:علل
-

)13(،الخبرعليامسند9الاثاراتهذيب"فيالطبريأخرجه:فقد

قال:الحنفي،عيسىبنحينطريقمن)،0611(الكبير!@فيوالطبراني

يك@تاللهرسولقالقال:عباس،ابنعنعكرمة،عنأبان،بنالحكمحدئنا
لتدخلالجرباءالنافةإنالله،رسولياأعرابي:فقالعدوى@لا9يوم:ذات

الأو@ه.@مدى@نمن:@اللهرصولفقالجميعأ،فيجربنالأيئقفي

عنهنقلهفيماحاتمأبوعهقالفالحسينتصح،لاالمتابعةهذهأنغير

3/6والتعديىأالجرح"فيانجه بنالحكمعنروىبالقوي،لي@9:(26يا7

منكرعيسىبنالحسين"قرله:زرعةأبيعنونقلمنكرظ،أحاثيثأبان

1/5الاعنداالهالميزانفيالذهبينقلهفيماالب@خاريوقالالحديشه، 4 5

2له التقريبأ9فيحجرابنالحافظوقالمنكر@،وحديئهمجهول":(03
أبان،بنالحكمعنروايتهضع@حالهعلىفيضافضعيفمه.":(1341)

حاتم.أبوحققهكما
اخرى.متابعةوللحديث

طريقمئ(32)الخبر@عليالمسندالاثار@تهذيب"فيالطبريفأخرجه:

عباس.ابنعنعكرتعنزياد،أبيبنيزيد

ضعيف،زيادأبيبنيزيدسابقنها،منبأفضلليستالمتابعةوهذه

النقريبا"فيحجرابنالحافظعنهوقالمرارأ،ترجمتهتقدمتوكذلث

شيعياا.وكانيتلقن،وصارفتغيركبرضعيف،"س(:17)

4/5الأسراشهتحفة"وانظر: 8 6يلا4 7/6المهرظإتحافو"2(،1 2 4

3يلا3/602المسند"أطرافو@)6168(، و9(،6
9/3@الجامعالمسند9 5

الوجه.هذاغبرمن@روي

السكنوابن)0311(،@والمثانيالاحاد9فيعاصمأبيابنفأخرجه:
6الأصابته"فيكما /33 أبيعنالعزيز،عبدلنسويدطريقمن(7715)5
أبيبنالرحمنعبدعنالرحمن،عبدبنالقاسمعنالنجراني،اللهعبد



=@
@الفعائد@لعللفي@لجامع

ولالا@فر،"قال:يك@اللهرسولمنحفظتهنخمسقال:المزني،عميرة

ط.عد@ىولاهامة،

الكمالاتهذيب"فيالمزينقلفقدصويد،لضعفضعيف؟إسنادوهذا

33 9 2لا3/ يحيىعنونقلالحديث@ه،دمتروكفيه:قالأتهأحمدعن(62

حالهحجرابنالحافظوبينضعيفأ."رواية:وفيطبثيلي@"نجه:قالأته

.@ضعيف9:(2692)"التقرب"فيفقال

تخر.طريقمنورو@
م@6)ماجهابنطريقهومن2(،لملأ..)شيبةأبيابنفاخرجه:

كلتافي(7لكالالأوسط(ا"فيلطبرانيوا2/2،4وأحمد)0453(،و

2/3الكمال!دتهذي@فيوالمزيالطبعتين، 2 فيعساكروابنا(،يعلأه9
2ثمثقأناريخ" 2 9 / جنابأبيحية-أبيبنيحيىعنوكغ،طريقمن67

ولاعد@ى،لا"يح@ض:اللهرسولقالقال:عمرابنعنأبيه،عنالكلبي-

هاضه.ولاطيرة،

ابنالحافظعنهقالحيق@أبيبنيحيىلضعفضعيف.إسنادوهذا

البخاريلهترجموأبوهتدليسها.لكثرةضعفوه":(7537)التقريبا"فيحجر
8/33الكبير"التاريخ"في والتعديلاالجرح"فيحاتمأبيوابن1(،59)6
2/3@الكمالتهذيب"فيوالمزي1(،636)4ول/9 2 ابنو1(،5لاللأ8

12/7التهذيمهتهذيب@فيحجر وذكرهتعديل.ولابجرحأحديذكرهولم2

4/5الاعتدا@امبزان"فيالذهبي 1 1له9 0 يعرت!.لاوقال:إ(13

الأولىأ"فيفقالترجمتين،في@التقريب"فيحجرابنالحافظوذكره
1لا منمجهول":(8070)عقبالئانيةفيوقالالثالثةأ،مندمقبول:(60

5/5الثقاتا9فينبابنوذكرهالثالثق@، 91.

5/6لأشراف!اتحفة"وانظر: 5 ه@.580)4

صحيحة.طرقمنعمرابنعنرويالحديثأنعلى

التخرلج.صادرمنوالتصوبمسعوداابن"دنق!.دتاريحدي(1)



احختصدرللحتع:محلل
-

2/1حمدأفأخرجه: 7/1ريلبخاوا5،3 7 7/3ومسلم)3575(،4 4

العلميةط.(9278)و(9277)@الكبرى!فيوالنسائي1(،1يلأ(2225)

عنالزهري،عنيزيد،بنيون@طريقمنالرسالةط.(9233)و(9232)و

بنحوهعمر،بناللهعبدعنسالم

اخر.طربقمنوروي

2/2أحمدفأخرجه: 2 بنرشدينحدثن@قال:قتيبفحدثناقال:2

بنعمروبناللهعبدعنرقتماأبيبنهئامعنئوبان،بنالحسنعنسعد،

حسد،ولاهامة،ولاطيرة،ولاعد@ى،لا"@م:اللهرسولقالقال:العاص،

."حقو@لعين

وفيترجمته-تقدمتوقدسعد-بنرشدينلضعفضعيف.إسنادوهذا
قدمناها.التيالطرقفيتردلموهذه"حقو@لعينحسد،لا@زيادة:متنه

الحديث،لهذاروايتهفيفوقهلمنأولرشدينمتابععلىأقفولم

منكرأ.متنهفيكون
4/9لمسند"اوالأطراف1(،902يلا9/633الحهرقاإتحافنظر:إوا 6

(5371).

الوجه.هذاكبرمنصروي

أبيبنهامعنهارون،بنيزيدطريقمن(154)الثاشيفأخرجه:
قال:المسيب،بنسعيدعنكثير،أبيبنيحيىعنالدستوائي،اللهعبد

أنفكرهتحدثك؟منوقال:وانتهرني،فغضبالطيرةعنسعدأسألت

اللهرسولسمعتسعد:قالحدتي،منأحدنه
(3)

الهوعلىعلبهاللهصلى

فيفهوشيءفي@لطيرةتكهن@نطيرة،ولامامة،ولاعدصى،لايقول:إوسلم

عمر.بنافهعدبنحمزةأجهمعضروناالثايةرواتهلحيوالنسائيملمعدجاءلا(

بهتيرلأطرقو@لحديت(2)
6الأترا@التحفةتخريحهاتسامانظرحدأ 5 / 5

فيوالمطبوخ:تردلمل@(
9)



@للفعالد@لعلل@لجامعفي-

نهبطوافلابهاولستمبارضبالطاعونسمعتم@ذاو@لد@ر،و@لمرلة@لفرس
فما.نررانخرجوافلابهاوأنتمبارضكان@ذاعليم@

إسنادهمنأسقطهارونبنيزيدأنغيرالصحةظاهرهالسندوهذا

عمنمجيبا(63للا4/037العلل،9فيالدارقطنيقاللاحق،بنالحضرمي
عن@واختلفكثيرأبيبنيحيىيرويهحديطهو9الحديث:هذاعنسأله

عنالمسيب،بنسعيدعنيحيى،عنهام،عنهارون@بنيزيدفرواه
عنهثام،عنفروياهعدي،أبيبنومحمدهئام،بنمعاذوخالفهسحد،

الصوابمه.وهوالمسيب،بنسحيدعنالحضرمي،عنيحى،
الدارقطني:ذكرهاالتيالروايةاما@مول:
4/3الائار"معانيالشرحفيالطحاويأخرجه:مافهي 1 ط.وفي4

الأخبارأنحفة9وفي(1745)لهالاثار"،مشكللثرح"وفيل@.96(العلمية
الأنصاري.سعيدبنيحىطريقمن(4774)

تهذيط9فيوالطبري)762(،@السنة9فيعاصمابيابنةواخرجه
"الذي@@فيكماخزيمةوابن)71؟،و(17)الخبرعل@أ)مسندالاثار@

ثامعنطرقمنبتحقيقي(3122)
عامرأبيطريقمن(153)والثاشي7(،لطايعلىأبووأخرجه:

العقدي.

1لالاثاراامئمكلشرح"فيالطحاويوأخرجه: تحفة@وفي(74

العطار.يزيدبنأبانطريقمن(4775)الأخيار!

1/1أحمدوأخرجه: 8 0

علية.ابنإسماعيلطريقمن

عدى.أبيابنطريقمن(266)"السنة"فيعاصمأبيابنوأخرجه:

يون@.بنعيسىطريقمن(6127)حبانابنوأخرجه:
بنالصمدوعبدجريربنوهبطريقمن(153)شياثوأخرجه:

عمر.بنوحمصالوارثعد

أبيوابن@)سماعيل،وأبان،عامر،وأبوومعات)يحبى،عشرتهم.



احختصكللالخع:محلل

عنلدستوائي،اهثامعنوحفص(لصمد،اوعبدووهب،ويونس،عدي،

أبيبنسعدعنالميب،بنسعيدعنالحضرمي،عنكئير،أبيبنيحبى

وجابر،يزيد،بنوالسائبوأنى،طالب،أبيبنعليعنالبابوفي

صحيحة.وعامتهاأمامة.وأبي

ابوروىماالاختصار:بسبب@لر@هيفيهومما@خطا@

@ل@اعائةحدثتعمايزيدبنالأسودسألتقال:ال@بيعي،إسحاق
اخره،ويحيالليل،أؤلينامكانقالت:رو،جماللهرسولصلاةعن

حتىماءيصقولمحاجته،قضىأهلهإلىحاجةلهكانتلان

ينام.
1المسند":@فيحنيفةأبوأخرجه: 5 1و7 فييوسفوأبو5،8

1(،082)الرزاقوعبد)64(،لائار"ا@افيالحسنبنومحمد2،5الآثار@:1

شيبةأبيوابنالعلمية،.@(2563)والفلاحط.(2657)الجعدوابن

وأحمد)8151(،و(1517)و(1516)و(1515)راهويهبنواسحاقملأ(،7)
4 3 / و6

0 و21
0 1و71 4 2و6 داودوأبو)04(،التمييزأ"فيومسلم1،4

الكبرى!"فيوالنسالي)385(،و(582)و(581)ماجهوابن)822(،

ط.(9005)و(9004)و(9003)والعلميةط.(9054)و(9053)و(9052)

والطحاوي)506(،"لأوسطاد@فيالمنذربنوا)9274(،يعلىوأبولة،الرسا

2-1/421الاثار"معانيالشرحفي )637(،-(731)العلميةط.وفي51

7له"لأوسطا9فيوالطبراني /8الكامل!1فيعديوابنالطبعتين،كلتا(58

1 6(،)هلأو(131)و(12لاومنسوخطالحديثناسخ"فيشاهينوابن5،2

1الحديشه:علوملمعرفةفيوالحاكم 2 ط.(311)و(310)والعلميةط.5

/2المحلى!9فيحزموابنا(،لملأ.)مستخرجهفينعيموأبوحزم،ابن

-1التمهيد@6/78"فيالبرعبدوابن20،2-1/102والبيهقي04،1

12/4السير!9فيوالذهبي)549(،ول@62(والبغويا،مه 2/4و.83 9



يالفعالد@لعللفيالجامع

أبيعنطرقمن
(1)

الإسناد.بهذاالسبيعي،إسحاق

أنهوهلةأولإليهالناظريوهمممابثقاتمتصلإسنادهذاول:ث

والبيهقيحزموابنكالدارقطنيالعلمأهلبعضذهبوقدصحيح،
(2)

إلى

الحديط.هذاتصحح

37الحبير"التلخيص"فيكمالاالعلل!فيالدارقطنيفقال 9 / 1(871):

حزمابنوقالالعلمإأهلبعضقالهصحيحين،الخبرانيكونأنيثهإ
1حاشيتهفيالقيمابنعهنقلهفيما 1 9 إسحاقأبيحديثفينظرنا":1/

1/2البيهقيوتال"،الحجة...بهتفومصحيحائابتأفوجدناه وحديث":02

منسماعهبينإسحاقأباأنوفلكالروايقعجهةمنصحيحإسحاقأبي

روىممنسماعهبينإذاوالمدل@عنه،معاويةبنزهيرروايةفيالأسود

لرثط.وجهفلاثقةوكانعه،

كلاموأماعليميالتعليقفسيأتيحزم،وابنالدارقطنيكلامأماتلت:
"ةجملت@فقولهالحديثلهذاتصحيحمنهئفهمفلاالبيهقي

جهةمنصحيح

سبببينبعدأتهذلكودليعصحيح،الإسنادنحملأنبذلكعنىالرواتج@

روايةفيالأسودمنسماعهبينإسحاقأباأنوفلك"فقال:التصحيحهذا

أباأنبينو)نماالحديث،هذايصححلمفالبيهقي"إلخمعاوية...بنزهير
أباأنيخفىولاتدليسه،شبهةفانتفتالأسود،منبالسمعصرحإسحاق
ثقةإسحاق

،4(
البيهقيإنثمالحديث،هذاد@ححلمفا@ميثقته،و@الى@

2قالنفسه 0 2 "ماء..يمىولميعني:اللفظة-هذهفيطعنواالحقاظ1:9/

متناقضاهذاتأويلهسيكونالحديث@هذاصححالبيهقيأنإلىنمبفالذي

أخرى.جهةمناللفظةهذهردواالذينالعلمأهلكبارومعنفمماالبيهقيمع

تحريف.وموابنات.اجا.حرمابنعد(1)
الهشاء@نكهالكميىتيالحديتتصحيحمناليهقيبلىماب(2)

تخريجه.سأتيالذيالنخحي3ببراوحليثالحليثهذايعي:(3)
.(5065)لاتؤلبا(4)



احختصكللالخع:ملل
=

ابنفنقلالحديث،هذاعلىتكلبمقدالعلمأهلمنواحدغبرأنكما
يومأالحديثلنذكرتقال:انهالئوري-وهوسعان-عن(583)عقبماجه
يئدلتىياخالد:أبيابنوهوإسماعيل-ليفقال

ليء،،الحديثهذا(1)
1)التمهيد"فيالبرعبدابنونقل 87 / وهذا"قال:أنهالثوريسفيانعن6

عن(115)العللا"فيحاتمأبيابنونقلبما،نقولونحنخطأ،الحديث

سمعتقدةشعبةقالأبي:قاليقول:علي،بننصردسمعتقال:أنهأبيه

داودأبووقالأتقيط،ولكنيجنبا،ينامكان@النبيأنةإسحاقأبيحديث

بنيزيدسمعتقال:الواسطي،عليبنالحسنحدئنا:(228)عقب

ابنونقل"،إسحاقابيحديثيعني:وهمالحديثهذا"يقول:هارون،

378الحبير"التلخيص"فيحجر / لي@@قال:أنهأحمدالإمامعنلما(7)1

إسحاقأبيعنالروايةفهذه9:(40)عقبالتمييز"9فيمسلموقالبصحيع.
أبوروىمابخلاتاجا.الأسودبنالرحالنوعبدالنخعيأنوذلكخاطئة،
.@إسحاق

11/38الظراشهالنكت@فيحجرابنونقل 0

ابنبروايةثاودأبيعن

الحير"التلخيص1فيعنهونقلبصحيحإ،لي@الحديطالوهذاقال:أنهالعبد
378 / هارون:بنيزيدعننفسهالمصدروفي@،وهمومر@قال:(871)1

"

الحدبتهذاإسحا@أبيعنروىدرفدة(11لاعفبالنرمذي

إسحاقأبيمنغلطهذاأنويرونواحد،وغيروالئرريشعبة

السيدةعنالصحبحةالأحاثيثمنجملةأخرجأنبعدالنسائيوقال

جنب،وهوينامأنأأرادإفاكانيالنبيإنتقارب:بلفظ@التا-عائة

وقالبسحات.أبوخالفهم"الشائي:يعني:قال-للصلاة.وضوعهتوضأ

378الح@رااقلخيص"فيكماعللهفيالأئرم / أبايخالفلملو":(871)1

والمعروتخاصةبذاليحي:ادهدالصواب:يكونوقدلدا@أبالمطرعفيمكذاد(

الحديت.لهداتضميفخالدايبن@ساعلعن



-

@للف@الد@لعللفي@لجلمعى

بنالرحمنعبدوافقهوقدفكيفلكفى،وحدهإبراهيمإلاهذافيإسحاق

@قا@.عائثةعنسلمة،وأبوعروةروىوكذلكلأسود،ا
مألت"مهدي:ابنقال(605)عقب"الأوسط"فيالمنذرابنوقال

وهمال@ووقال:يحدئن@،أنفأبىالحديث،هذاعنسفيان
حديثيعني:"

@تا!.عاتةعنالأسود،عنإسحاق،أبيعنالنرري،
1الحديثا:علوممعرفة"فيفقالبالمعارضة،الحاكمأعلهوقد 2 5

صحيحة:أحاديثجملةذكرأنبعدحزمابنط.(310)وقبيلالعلمية،ط.
1في:أيضأوقالإسحاتأبيحديثفذكريعارضها..!الأخباروهذه" 2 5

كلها،صحيحةالأسانيدفهذه@حزم:ابنط.(311)وبعيدالعلميةط.
علىمتفقةوالكوفيينالمدنيي@واخبارلاخر،اأحدهمايعارضوالخبران
لها".معارضةالسبيعيإسحاقأبيوأخبارالوضوء،

2البيهقيوقال 0 2 يحيى،بنيحيىعنالصحيحفيمسلمأخرجه1:9/

فيطعنواالحقاظلأنوذلكةماء@يصأنقبل"قوله:دونيونسبنوأحمد
دل@ربماإسحاقأباوأنالأسود،غيرمنمأخرفةوتوهموهااللفظة،هذه

بنالرحمنوعبدالنخعي،إبراهيمبروايةفلكعلىواخجراتدليساتهمنفرأوها

فيالبرعبدابنوقالإسحاق!.أبيروايةبخلافالأسودعنالأسو@
1النمهيد!" 87 إبراهيملأنإسحاق،أبيقبلمنفيهالخطأإنيقولون:":6/

نحوه.فذكر"قالت...ر@التا،عائشةعنالأسو@عنروىالنخعيئ

1حاشبتهفيالقيمابنونقل 1 9 / مفوزابنعن1
تصحيحعلىمعقبأ(1)

عهنقلهفيماوقال"،البينبالخطأالفاسدللخطأتصحيحكلهدوهذاحزم:ابن

ليحجرابن
أنهعلىناجمع1:(871)الحبير@1/873التلخيص"

إسحاقإ.أبيمنخطأ

مموز؟بنأحمدبنممردبنطامرالحن،ألوالمحو@النقدالحامظالإمام(1)
وحؤدتعهأكتروخصيصصالبرعدبنعمرأليتلميدطي،اتالمعالري،

لملا/19السيرا"انطر.أ@الهه



الاختصلىلال@ت@:محلل
-

أسمةعندغلطومو"ةاماا/المعاثهلزادفيالقيمابنوقال

1/1@اوولأبيشنمشستمرعلىحاسيتهفيوفالالحديش@، 20:

ومسلم،هارون،بنيزيدمثلالكبارالحديثأئمةقالهمالرالصواب
أعلم!.واللهوغلط،ومماللفظةهذهانمنوغبرهموالترمذي

حاشيتهمنكاملأأنقلهنتنهالقيمابنكلامولنفاسةالفاندة،تتموحتى

1عقبداوثهأبيسننمختصر"على 1 9 /1-1 2 ابوقالالقيم:ابنقال"ة0
بهتقومصحيحائابتأفوجدناهإسحاقابيحديثفينظرناحزم:ابنمحمد

هذاإسحاقأبيعنروىمعاويةبنزهيرإنقوم.قالوقدقال:ئمالحجة،

فلكفدلقال:للصلاة،الرجلوضوءتوضأجنبانامو)ن9فيه.فقالالخبر

هذافيوالاختصارالخطأهذاومدعيفيه،وهمأواختصرهسفيانأنعلى

صحيحة،إسحاقأبيعنزهيرروايةإننقول:بلالمخطىء،هوالحديث

فتحملواحدةليلةتكنولمصحيحة،إسحاقأبيعنتابعهومئالثوريورواية

وهذا:(1)مفوزابنقالهذا،ومرةهذامرةيفعلكانبلالتضاد،علىروايتهم

روايةمنإسحاقأبيحدي@أماالبين،بالخطأالفاسدللخطأتصحيحكله

مندخطأأنهمنهم،تأخرومنالمحدثي@منتقدممنفأجمعوكيرهالثوري

اولوهوعنم@وحملوهمنهتلقوهذلكوعلىاليوم،إلىإسحاقابيزمان

الحديثمنحملممالهالتمييز""كتابفيمسلمفكرهممائابأوحديث

أبويقعوأينالنخعي-و)براهبميزيدبنالرحمنعبدأنوفلثالخطأ.على
بعينهالحديثرويامخالفته؟!-علىباجتماعهمافكيفأحدمما؟!منإسحاق

ينامأنفأرادجنباكانإداعج@اللهرسولكانعائثة:عنيزيدبنالأسودعن
الأسودعنالجليلينالفقيهينهذيفبروايةالأثمةفحكمللصلافوضوعهتوضأ
ماء،يمسولاينامكانأتهعاننة:عنالأسود،عنإسحاق،أبيروايةعلى

أبيبناللهوعبدالرحصعبدبنسلمةوأبيعروةبروايةذلدعضدواثم
وبعضاستفتاه.حينبذلكعمرالله-سعرسولوبفترىعائفعنقي@،

تحري@وهوسيذ!1المطبوع:في(1)



ت
يالف@الد@لعللفي@لجامع

يجمعونالطرقينظرونولاالأسانيد،يعتبرونلاالذينالفقهاءمنالتأخرين

وفقهاههذا،يصحولاللغسل،ماءيمسلافيقولون:بالتأويلبينهما

@لى@وايةنسبهالذيالحديثوأماأعلمتث@ماعلىوحقاظهمالمحذنين
ادعواقوماأنوحكيتوضاإ،جنبأناملان"فيه:فقالإسحاقأبيعنزهير،

صححهثموالاختصار،الخطأفيه
(1)

محمدبنأحمدبذلكعنىفمانماهو،

@روايتهالاختصار،فيهادعىالذيوهواللفظ،بهذارواهالذيفهوزدي،ا،
الئوريكروايةإسحاقأبيعنزهير،@روابةوغفلة،سهوودعواهخطأ

روىوقدسياقة،أتمزهيروحديثالمعنى،هذافيإسحاقأبيعنوغير@

مسلم
(2)

توضاجنبايكئلمدان"فيه:وقالالصحةكتابفيبكمالهالحديث
ماطيمسأنقبلينامثم"قوله:وهوإسحاقأبيوهممنهوأسقطللصلاقأ

إلىحزمابنفعمدللصلاة!توضأجبأنام@لانفقال:النقلةبعضفيهفأخطأ
إسحاقأبيخطأصححكانوقدفصححسزهيرعلىالحادثالخطأهذا

.@متنافرينغلطينبينوجمعمتضادينخطأينفصححالقديم

1/3الباريافتح"فيرجبابنوقال أبيكلطمنهذاأنويرون":62
علىالئسلفمنالحديثأنمةانفقمماالحديثوهذا"أيضأ:وقالإسحاقا،

بنويزيدوشعبقيخالد،أبيبنإسماعيلمنهم:إسحاتأبيعلىإنكاره
وأبوالحجاج،بنومسلمشيبق@أبيبنبكروأبوحنل،بنوأحمدهارونط

@رقطنيالدوامذي،لترواني،لجوزجاوالأئرم،ابكر

يروىأنيحللا"قال:أتهالمصريصالحبنأحمدعنغلالةونقل
"عقبه:وقالالحديث@ا،هذا

منروايتهتحلفلابه،مقطوعخطأأنهيعني:
علتمه.بيانثون

فظنرجالهئقةنظر@لىمنهمفكئيرالمتأخرونالفقهاءدوأماأيضأ:وقال

خطا.وهواليا-بزيادةصحيحما"المطبوع.في(1)
11الصحيح"لي(2) 6 7 / .@129@@لا@9@2
نقلم.كساصححهبل(3)



ت@اكختصلىلالخع:محلل
يفطنونولاصحيح،فهوثقةرواهحديثكلأنيظنرنوهؤلاءصحته،

المتأخرينالمحذئينمنطائفةووافقهمالحدي@عللعلملدقائق
1لبيهقيواكم،لحاواوي،لطحاكا

00.

أعلهتهف@الحاكموأماالطحاوي،تصحيحعلىأقفلمتلث:

تصحيحه.علىالكلامتقدمفقدالبيهقيوأماعليه-وقفتفيمابالمعارضة-

5هلأه-/2المنيرادالبدرفيالملقنابنقال جوابان@نه:69
هذافيالسبيعيوهمهارون:بنيزيدعنأبو@اودقالفيمماالطعنأحدهما:

وقالمنه،غلطهذالنيرونالترمذي:وقالماطيمم@ولا"قوله:فييعني

هذاسندفتى،ياإسماعيل:ليفقاليرمأالحديثهذافكرتالثرري:سمان

معتصحيحهنانيهما:بصحبح.لي@الحديتمذاأحمدتوقالسض،الحديت

يخرعنمأخونةوتوهموهااللفظةهذهفيالحفاظطعنالبيهقي:تالتاويله،

الزيادةبهذهالسبيعيوحديثالبيهقي:قالدلى.السبيعيوأنلأسو@ا

بينإذاوالمدلىالأسو@منسماعهبينلأنهالرواية،جهةصصجح

@نمحلاه:فيحزمابنوقاللرده،وجهفلاثقةوكانعه،روىممنسماعه

شكبلاأخطأبلقلنا:خالف،معاويةبنزهيرلأنشيالففيهأخطأتيل:

وتبعهشكبلازهيرمنأحفظوسفيانثليل،بلابالدعوىمفيانخظأمن

تأويلان:ففيهوحينئذثقات،رجالهفقال:الالالمام!فيالدينتقيالئيخ
الآخر،حديثهاوبينببنهليجمعةللغسلماءيصىلاالمراد.أنأحدهما:
يترككانأنهوالثاني:واشحسنه.جريجابنعنالبيهقيرواهماوهذا

وجوبه،لاعتقدعليهواظبلوإذالجواز،لبيانالأحيانبعضليالوضرء

صحيحهفيحبانابنويؤيدهأيضا،حسنوهو
(2)

سألأثهعمرةابنعن

انتهىشاعأ"وينوضا@ننعم،"فقال:جب؟وهوأحدناأينامياللهرسول

الملقن.ابنكلام

1محلاهفيوموحزمابنكحماتهى(1) 38 /1.



-

@الفعالد@لعللفي@لجامع

فيإسحاقأبيوهمللناظربوضوحيجليسيأتيوماتقدمماول:ل
أعلم.واللهالتأويل،لهذاداعيفلاهذا،حديثه

3/4الباريافتح"فيحجرالنونقل الإسماعيليعن(1147)قبيل2
كانفيها:إالجيادوالأخبارالأسود،معناهفييغلطالحديثهذا9قال:أته

الإسماعيلييردلم9عقبه:حجرابنوقالتوضأإ،جنبوهوينامأنأرادإذا
عنبهحدثإسحاقأباأنإلىأشار@ائماغلط،البابحديثأنبهذا

.@فيه...غلطاخربلفظالأسود

معلو@ه.وهو"ا(:ال@عقب"المرامبلوغ9فيوقال

الأسود،عنرواهقدانههذه،إسحاقأبيروايةضعفعلىيدلومما
اللفظة.هذهبدون@اتاعاكةعن

1للاالطيالسيأخرجه: /6وأحمد)5151(،راهويهبنو)سحاق8(،3

1 2/6والبخاري7،6 فيلترمذيوا)937(،2/671ومسلم1(،641)6
3/02ئيلنساوابنحفيقي،(2)مما"ل@نمائلا" (1389)لهلكبرىلما،ا@وفي3

شرح"فيوالطحاوي2/4،2عوانةوأبوالرسالة،ط.(1393)والعلميةط.
1/1الاثارأمعاني 2 الأوسطأ1فيوالطبراني)737(،العلميةط.وفي5

(2638)و(2593)حبانوابنالعلمية،ط.(1822)والحديثط.(0322)

صلاةكيفر@تها،عات@سألتةقالالأسو@عنإسحاق،أبيعنطرقمن

إلىيرجعئتمفيصلي،اخرةويقومأولهينائمكانقالت:بالليل؟النبي-@ر
توضأوإلااغتسل،حاجةبهكانفماذاوئب،المؤفدأقأفإذافراشه،
وخرج

فوهماختصارهأرادأنهالروايةهذهفيإسحاقأبياخنلا@سب

1/1الانار!معانيشرح"فيالطحاويقال 2 عفبالعلصبةط.وفي5
أبواختصرهمختصر،حديثلأتهثغلطالحديثهذاوقالوا:".(73يلا

الخاري.روايةلفط(1)



احختصكللالهتع:علل
-

ابنوقالإياه...!.اختصارهفيفأخطأطويلحديثمنالسبيعيإسحاق

1العارضقهفيأالعربي 4 9 الحديثهذاأنهوإسحاقأبيغلطتفسير":1/

فيفأخطأطويلحديثمنافتطعهمختصرأماهناإسحاقأبررواهالذي
."ره...ختصاا

إسحاقأبيطريقغيرمن@لخاعائثةالسيدةعنالحديثهذارويوقد

اللفظة.هذهبدون

1/1مسلمفأخرجه: 7 وأبو)14(،لهالتمييز"،"وفي(22)(305)0
1/1والنساثي)195(،ماجهوابن)422(،داود لهالكبرىا،"وفي38

منبتحفبقي(215)خزيمةوابنالرسالة،ط.(89)ماوالعلميةط.(4790)

النخعي.إبراهيمعنعتيقمابنالحكمطريق

6/4وأحمد)5841(،راهويهبنإسحاقوأخرجه: 2وه31 2و.3 6

بنالرحلنعدطريقمن(42)التمييزه"فيومسلم)757(،والدارميوك@2،

لأا

د.لأسواعنلرحالن(اوعبد)إبراهيم،

1/8البخاريوأخرجه: 1/1ومسلم)682(،0 7 وفي(12)(530)0
)395(،و(584)ماجهوابن)322(،و(222)داودوابو)34(،لهالتمييز"،"

1والنسائي 3 9 / ط.(9045)و(9044)و(9043)لهالكبرىأ،"وفي1

(213)خزيمةوابنالرسالة،مأط.996)ومأ995)وى994)والعلمية

من(133)و(132)@ومنسوخهالحديثناسخ9فيشاهينوابنبتحقيقي،

به.سلمفأبيطريق

هذهفيهيذكرافلم@اعائةعنسلمة(وأبو)الأسود،كلاهما:

اللفظة.

طريقغيرمناللفظةهذهبذكر@متاعائةعنالحديتهذارويوقد

ش@ء.الطرقهذهمنيصحلاأتهعلىإسحاقأبي

6/1أحمدفأخرجه: كلتا(60لمهالأوسطا9فيوالطبراني1،1



=

ثللف@الد@لعللفي@لجامع

بنمحمدعنشريئ@عنعامر-بنالأسوديعني:ثاذان-طريقمنالطبعتيئ

رشدين-أبيعباسابنمولىيعني:كريب-عنطلحفمولى@طالرحمنعد

بنحوه.@ا،عائثةعن

بنمحمدإلاكريبعنالحديثهذايرولم"عقبه:الطبرانيقال

شاذان@أ.بهتفردشريك،إلامحمدعنولاالرحمن،عبد

هذامنالحديثهذابروايةتفردثريكانف@ضحيف.إسنادهذا

باليسير،لي@كلامأفيهنف@تفرثهوعلىتفرده،يحتملممنلي@وهوالطريق،
بنالجبارعبدعن(2061)333/4@والتعديلالجرح"فيحاتمأييابننقلإذ

سريكخلطإئمايقولون:سعيد:بنليحيىقلت"قال:الخطابي،محمد
6/4الثقاشه1فيحبانابنوقالمخلطأ!،زالما"فقال:بأخرم@ وكان":44

الذينعنهالمتقدمينفسمعحفظه،عليهتغيريروي،فيمايخطئأمره@خرفي
الأ@رق،@إسحاقهارونبنيزيدمثلتخليطفيهلي@ىبواسطمهسمعوا
شرح"فيرجبابنونقلكثيرقه،أوهامفيهبالكوفةعنهطمتأخرينوسماع
5الترمذي!علل 8 9 / 7وعترط.2 5 9 / عماربنمحمدعنهمامط.2

صحيح،فهوكبهمنفهسمعفمنصحاح،كتهالسريكقال:أنهالموصلي
الأزرقا.إسحاقإلاكتابهمنيسمعولمقال:

3/3الكبيراالضعفاء9فيالعقيليوأخرجه: الخطيبطريقهومن9،1
2بغداثهتاريخ"في 87 4/4الغربط.وفي3/ 6 يريد-بنعيسىطريقمن2

عنعروفعنرومان،بنيزيدعنفئص،أبيابنعنداب-ابنوهو
به.@تها،عالة

فيالبخاريعنهقالإذيزيد،بنعيسىلضعفةضعيفإسنادهذا
الجرح9فيحاتمأبيابنونقلمنكر(،":(2782)6/202الكبير"التاريخإ

الذمبيونقلالحديثأ،قال:أتهايهعن(1615)ك@6/2والتعديلا
3الاعتدالادميزانفي 2 8 يضعكان9قال:أنهالأحمرخلفعن3/

الحدبق

به.يحتجلاضعيفالطريقهذامنوالحديث



احختصكلللحتن.علل
=

عللهفيالدارقطنيذكرهكمال@هطالبابيبنعليحديثمنوروي

3/1 6 4(330).

عنالثوري،عنالجراح،بنروادهكذايرويهحديثداهوعقبه:وقال

أبي
(1)

عنق،@أبي!عنالئوري،رواهو)نمارواد،فيهووهمإسحاق

عات@ا.عىالأسود،

ديفيهالحالظفالوروا@قلت:
اختلطداصدوق:(19هول@التقريب1

عنهرووهالذينالثوريأصحابخالففمانههذه،حالهوعلى"فتركبأخرة

تخاليطه.منفلعلهر@اعاثئةحديثمنالمتقدمبالإسناد

فقدالثوري،فيحاصةضعيفروا@أأنضعفاالطريقهدايزيدومما

2/4@االكمالتهذيب"فيالمزينقل 9 قالأتهأحمدالإمامعن(1912)1

مناكير"،أحا@يثسفيارعنحدثآتهإلاسنة،صاحصبميبأس@الافيه:

إنمابه،بأسدالاالدوري:برواية(5102)تاريخهفيمعينبنيحيىوقال

سفيانها.حديثفيغلط

11/1"الأسراتلاتحفةوانظر: 3 1وا(15926)4 73 / 1ايه1 60)

1/1وا 7 1/1وا(16020)4 7 1/1وا(16024)و(16023)5 8 0

9/2المسند"أطراتو")83061(، 9/2و(11441)0 4،)35411(

16/1المهرظإتحافو@ا 0 1 2يا1 1 ا/الحبير!التلخيصو")52512(،و(52

5المنير@2/البدروإ)781(،كث@ 66-5 69.

صالحأبيبنسهيلسمعتقال:شعبة،روىتخر:مئال@
وضوص@الابئ:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنأبيه،عنيحدث،

@ا.ريخ@رصوتمنإلا

ط.(1643)مسندهفيالجعدوابن)2242(،الطيالسيأخرجه:

مصاثوثيكماإسح@هألو"وصرالهناخ@حطاوهربسحاقابنطالمط@رعني(1)

تخريح.ا



-

يللفعاثد@لعلل@لجامعفي

4وه2/014وأحمدالعلمية،ط.(5831)والفلاح ماجهوابن4،7وا3

بتحقيقي،(27)خزيمةبنوا)2(،لجارودابنوا3(،7والترمذي)515(،
1والبيهقي 1 7 / الإسناد.بهذاشعبة،طريقمنو.122

."صحيححسنحديثداهذاالترمذي:قال

شعبةإنحيثبالاختصار،معلولأنهإلاالصحةطاهرهفالحديث

وجد@ا@ذاقال:ع@اللهرسولاننصه:والذيمطولحديثمناختصره

فلايحدث؟لملم@حدثعليهفأشكلثبرهفيحركةصلاتهفي@حدكم

ريحا".يجدلوصوتايسمعحتىينصرف

"الحللدافيحاتمأبووقالمختصر@ا،داوهذافقال:البيهقيأعلهوقد

إلاوضوء@الافقال:الحديطهذامتنشعبةاختصروهم،هذا@@:(107)لابة
أبيعنأبيه،عنسهيل،عنسهيل،أصحاب@ا@رواهريحأوصوتمن

@كان@ا@ذاقال:عني@،الخبيئعنهريرة،
نفسهمنريحافجد@لصلاةفيم

ريحالما@ا.يجدصوتا@وبسمعحنىيخرجنفلا

أحذشعبةيتابعولمسهيلعنوجوهعدةمنرويالمطولوالحدي@

المختصرة.الروايةعلىسهيلأصحابمن

1/1مسلمفأخرجه: 9 سندال@دافينعيموأبو9(،لا(362)0

1والبيهقي(797)المستخرج! 1 7 / الحميد.عبدبنجريرطريقمن1

الدوا2/41،4حمدأجه:خروأ
من(177)ودادبووأ2(،17)رمي

سلمة.بنحمادطريق

فيكماحبانوابنبتحقيقي،(2ويه(2ياخزيمةابنوأخرجه:
14/4المهرظإتحاف" 8 21 8 . الواسطي.اللهعبدبنخالدطريقمن(03

1/2عوانةألوواخرجه. 2 معاولة.بنزهيرطريقمن(741)4

فيالمنذروابنبتحقيقي،(2لىخزيمةوابن)57(،الترمذيوأخرجه:
بنالعزيزعبدطريقمن(229)داالتحقيق@@فيالجوريوابن4(،1لا"الأوسط"

الدرا@رثي.محمد



احختصدرةلالحتعمحلل
-

@ا.صحيححسنحديث@الترمذي:قال

1البيهقيوأخرحه 6 1 / جعفر.بنمحمدطريقمن1

ط.ا(هولثهالعلميةط.(1565)لماالأوسط"فيالطبرانيةوأخرجه

البجلي.المهلببنيحىطريقمنالحديث.
ومحمد،لعزيز،اوعبدوزهير،لد،وخاوحما@)جرير،سبعتهم:

المطولباللفظهريرةأبيع@أبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعنويحيأ

بمحناه.اوالمذكور

المختصرة.اللفطةهذهعلىالثقاتمنجحعأخالفشعبةيكونبهذا

حاتم:أبيكلامعلىرثواالعلماءبعضانإلا
1"النفيالجوهر@@فيالتركمانيالنفال 1 7 الأولالحديطكاندالو:1/

المذكورالحصروعمومزيا@ة،معالتانيفيموجودألكانالثانيمنمختصرأ

ابنمذهبهوذهبدا.مختلفانحديئانهمابلالثاني،فيليسالأولفي

2/4المنير"البدر1فيالملقن 2

بأسانيدوغيرهالترمديدرواه:(258)عقب@االخلاصة@افيالوويوقال

4المنير!لأالبدرفيالملقنابروقال 1 9 الدينتقيالثخداوقال:2/

فيالقشيريالدينتقيالثخوقالثابت،حسنإسنادهالصلاح:ابن
مختصرأعلم-واللهوهو-قال:مسلمسرطعلىإسنادهالإماما:"

هريرةأبيعنمسلم،أخرجه.منصأطولحديثمنبالمعنى

عأ...!.فومر

1/2الأوطارلأنيل"فيالثوكانيوفال واسعحافظإماموشعبة7:إ3
وديهالحصر،علىالمشتملةالصيغةبهذهاللفظهذاروىوقدالرواية،

@ا.حاتمأبوذكرهمايردالعرببلسانومعرفتهو)مامته

ا/الجارودابنلمنتقىتحقيقهفيالحوينيإسحاقأبوالشيخهذاوأيد

1 شعبةكانوقدصوابا،يكودالتركمانيابنإليهجنحماولعل"ةفقال7



-

بالغأ،اهتمامأالمشيعطي

لفعاثد@@لعلل@لجامعفي

خبرذكرباب9فقال:المذكورسعسةحديسقبلخزيمةابنبوبوقد

الخبربينيميزلمممقعالماأوهماللهرسرلعنمختصرأروي
لهالذيالحدثمنإلايجبلاالوضوءنالمتقصي،(والخمرالمخصر

."رائحةأوصوت

إتما@رزالتبيئأنعلىالوالدليلالحديث:بحدالذيالابفيوقال
يخيلالرجلفيعنهاسئلمسألةعندحرأوصرتمنإلاوضوءلاأنأعلم
منهخرجتقدأثهإليه

المقالةهذهوكانتالريح.خروجفيفثكريح

ابتدا.لافقطسئلعنهعماجواباربه@@وصوتمنإلاوضوءلالاعه-سرو:

أوصوتلهاالتيالريحغيرمنالوضوءإيجابالمسألةبهذهمسقطأكلام،
هذهكانتمسألةتقدمتهأنغيرمنابنداءيث@منهالقولهذاكانلوإذراثحة.

لاالبوليكونقدإذوالمذي،والنومالبولمنالوضوءإيجابتنفيالمقالة

وكذلثريح،ولالهماصوتلاوالمذيالنوموكذلكريح،ولاله،صوت
ديلوا

إلىالمستندالعلميالجحثبطريقالأمرحقيقةنستجليذهناإدا
يحكملمالرازيحاتمأباأننجدالفن،هذاأصحابوقواعدالأمورحقائق
فيمستندهأنإلىكلامهتضاعيففيأضارإدبينة،غيرمنالحكمبهذا

سهيل،أصحالصلجمهورمخالفتهللحديث:واختصارهشعبةبوهمالحكم
الراوي،ضبطمعرفةفيالحديثأثمةيتبعهالذيالعلميالمنهجهووهذا
قليل.تجلتبينكماغيره،بروايةروايةمقارنةخلالمنونلك

ذاومنآخرءأمروهذاامرفهذاودينه-شعبةإمامةفييطعنولا

فيموجو@أالمختصرالحديثلفظيكودأنثترطولايخطئ.لاالذي

يرحسروالن2/7،1"الأحونيل@حفةليالمركمررينقلهبماالدارنطنىنال(1)
4/3لالتهذيسه سحفظلاكلهكيرأ؟الرحالأصماءفييخطئنعةمحان:14

المر@ا.



احختصكلللخن:محلل
=

الراوياختصرلربماإذالمحنى،وجوديكفيبلمنه،المختصرالحديث
سوىبينهمارابطيبقىفلابالمعنىالمختصراللفظروىئمالحديث،

ومنالتركمانيابناعتراضيديعوبههذا،حديثافينجدهماوهذاالمعى،

قلده.

أفىلدلاالمختصرأنفيالمتقدم-التركمانيابنكلامدهذاظومع

الحصرأنإذسماعه،يساويلاكلامهو@زيادةمعمهالمختصرفييكون

تهويل.مجردكلامهفعلى@لكمنها،والمختصرالمختصرةالروايتينفيبين

سهيل.عناخرشخصعنالحديثهذاشعبةروىوقد

طريقمنالطبعتينكلتافي(6929)"لأالأوسطفيالطبرانيآخرجه:

صالح،أبيبنسهيلع@الكوفي،إدرش@عنشعة،عنال@كن،بنيحيى
."ريح@وصوتمنإلاوضوء@الاقال:@@التبيئانهريرة:أبيعنأبيصعن

بينشعبةعنالحدبثهذاروىممنأحديدخلولمالطبراني:إقال

السكنا.بنيحىإلاإثوشىوسهيل:شعبة

فيأخرىعلةريادةمعمتنهفيأيضأالاختصارعلتهالحديثوهذا
د.لإصناا

/9لابنه"والتحديلالجرح@فيحاتمأبوعنهقالالسكنبنيحيىوفيه

1 9 ليالخطيبوقالبالقوي!؟لي@"لهلأ(:3)1
16/2بغداد"تاريغ" 2 ط.0

محمد:بنصالحعليأبووقال"،يكذبهويقول:الوليدأبووكان9الغرب:

4/3الميزان!"فيالذهبيوقالفلسا"،يساويلاالسكنبنيحيىإ 8 0

حزرةصالحوضغفهدالقوي،لي@9:(9525)

هممنوهمالرواةصستةخالفأنهالراويهذالينعلىيدلومما

ووكيعالجعدوابنالطيالسيرواهإذشعبففيسيمالاوالإتقانالحفظفي
وغندر

(1)
شعبةبينالكوفيإثوي@منهمأحديذكرللمالرحمن،وعبدوبندار

حديتليالاساحتلفدبناالمارك.ابرقولمرةأكرسمداكاباليفكرناوقد(1)

2الكمالال@هذبديهماحكمذلموفكتابشدة 6 5 / 5يا6 7



-

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

منبحفظهاأولىالحفاظهؤلاءلكانصحيحةالزياثةهذهكانتولووسهيل،

أعلم.واللهغيرهم،
صالح.أبيوجهغيرمنشدلآورواه

3/4بغداد،تاريخفيأالخورأخرجه. 1 4/6الغربط.وفي4 53-

6 5 شعبة،عنعامر،بنسعيدعنسمينة،أبيبنيحىبنمحمدطريقمن4

الاكج@:اللهرسولقالقال:هريرفأبيعنفكوان،عنالأعمش،عن

ريحأإ.نجدلوصوتانسمعحتىننصرف
تفردالأعمش،سليمانعنشعبة،حدبثمنلاغريبالخطبب:فال

بنسهيلعنمحفوظوهوعنه.عامر،بنسعيدعنسمينة،أبيابنبروايته

هريرةأبيعنأبيه،عنصالح،أبي

ميزان"فيالذهبيحدثهنقلهذاسمينفأبيبنيحيىلنومحمد
3يا4/63"الاعتدال يقول:الصوافإسحاقبنإبراهيمعنونقلهأ0

ائهحنبلبنأحمدوعنيغمزونه،،كانواوقدسمينة،أبيبنبحىبنمحمد9
ةيعنيالخلة-تلكفيهأنلولاتوبةأبيابنمحفوظمنإلياحبهو"قال:

لشرب-ا

9/1"الأسرافتحفة"وانظر: 5 9/1و(12603)9 6 /9و(12629)5
1 87و(68321)78 / 91(812 9المسند"أطرافو"1(،7 9 2(،9للأا71/

42المهرقاإتحافو"1(،75)1/133الحبير!التلخيصو" / 1(،08هل@ما1
1"الغليلإرواءو" 53 / 1(119).

خبابسالسائبحديثسعبةلروايةويشهد
(1)

يصح.لاأنهإلا

ماجهابنيهالواهمولحلوهم،ومويريد"برالاث1ماجهابررواية(1)
المصنف@لىالرحوعوعندشميمفأليابنطريقمنالحديتأحرحأتهوفلك@ممه؟

عوادسشلىالدكتورتحليقةوانظرح@.بنللساتالحديتوحدت(8074)3لر

2الأشراشادتحفةعلىوتحليقه(3955)6/01الحامع!@ي!@مسد 1



الاختصكللخع:عللإ
-

فيوالطبراني5(،ايلاماجهوابنمأ،.7لاشيبةأبيابنأخرحه:
طريقمن(3475)@االصحابةمعرفه9فينعيموأبو)2266(،الكبير"9

الله.عبيدب@العزيزعبد

4آحمدوأخرجه: 2 6 لناللهعبدبنمحمدعنلهيعة،ابنطريقمن3/

مالك.

قال:عطاء،بنعمروبنمححدصومحمد(العزيز،)عبدكلاهما:

اللهرسولسمعتإنيفقال:ناد؟ممله:فقلتثوبهيثمالسائبرأيت

سمع،.@وريحمنإلاوضوءلا"يفول:

عنهقالضعيف،وهواللهعبيدبنالعزيزعبدةالأولالإيسادفي

بنإسماعيلغيرعنهيروولمداصعيف،:(4111)"التقريب"فيالحافظ

عباش

وفيهترجمته.تقدمتوقدضعي@،وهولهيعةابنالثاني:الإسنادوفي

الكببر،التاريخ"فيالبخاريلهترجموهذامالك،بناللهعبدبنمحمدأيضأ

1/1 2 7/0داوالتعديحالجرح"فيحاتمأبيوابن)083(،9 64،)2561(

ولاجرحافيهيذكروافلم(94لاام@/2"المنفعةتعجيل@@فيحجروابن

5/3الثقات،فيحانابنونكرهتعديلا، 6 علىيدلسماياتلمأنهإلا1

الحال.مجهولمحمدفيكونمر@ودأتوثيقهفيكونروابتهسبرأئه

@لصحابيكلاممنبذكر@لموقوتمطولاالحديثيأقيوقد@

يخرووويقتصرهو،كمابعضهمفيرويهمجح@النييكلاممنوبذكر@لمرفوع

1الميزا@هاللسان@يالحافطقالا@@ 4 / أنمنحانطاس@ليهفصالذيالرمدا1

عب،مدهبحرحسييتينأدبل@المدالةعلىكانعينهحهالةانتفت@فاالرجل

نهل@ألمه،الذيالنقاشه@كا@فيحاداب@سسلكموومناحلاسعلىوالجمهرر

أدحبان.النعدوكأنمجهولود@انهمعلىوغيرهحاتمأبرينصممنحلقايدكر

جهالةولكنخريمقيالنثجهمذهصوموئهرر،واحدبروايةترتفعالعشجهالة

يخرمه.كدباقيةحاله



@الفعاثدالعلل@لجامعفي

مامثاله:الموتوت،على@لجزءبقتصروبعضهمالجزء@لمرفوع،على

أبيعنبردة،أبيعنهلال،بنحميدعنحسان،بنهشامروى
منفقالالغسل،يوح@مافذكرواجلوسأكانواأئهمالأشعري:موسى

منوقالالغسل.وجبالختانالختانإذاصالمهاجرين:منحصر

بالخبر،آتيكمأناموسى:ألوقاليدفغحتىلا،الأنصار:منحضره

وأناشيءعنأسألكأنأريدإنيقال:ثمفسغ،@هنهاعائةإلىلقام

التيامكعنهتسألشيءعنتسألأنتستحيلافقالت:منه،أستحيي
الخبيرعلىقالت:الغسل؟يوجبماقلت:قال:أفك،أنانماف@ولدتث

ومتالأربعشعبهاببنجلس@ذا9جمم.اللهرسولقالسقطت،

@لختان
(1)

"النسلوجبالختان

1مسلمأخرحه: 8 6 / بتحقيقي،(227)خزيمةوابن)ول(،(34يا1
1/2عوانةوأبو 4 وابن)785(،ثاالأوسط"فيالمذروابنمأ،27)2

7لا@االأوسط"فيوالطبرأني)3811(،حبان وابنالطبعتين،كلتا(11

ط.(256)و(255)داالمعرفةدافيوالبيهقي5،/2المحلى"دافيحزم

@هذاحسان،بنهثامطريقمنالوعيط.(1385)و(1384)والعلمية
د.لإسناا

وموقوفأ،مرفوعأاللفظفيهوجاءموسىأبيعنرويالحديثهذا
فيه.عهفاختلفبإسناثهمالكورواهمرفوعا،هناجاءأتهأعلاهبيناهفكما

37التمهيد@ا@لمفيالبرعبدابنفأخرجه: 8 قال:قرةأبيطريقمن8/

ابيعنالمسيب،بنسعيدعنسحيد،بنيحيىعنأن@،بنمالكفكر
الغسلوجب@ا@ذا@لتقى@لختانانقال.جمتالئببئأنعائة:عنموسى،

الجلرية:ونراةالعلامذكرمنالقبمسرضعوالختاد.(243)عق@الغويتال(1)
الحتاليى".لاتقاءمحاتةالمصامرةسصيتوقيل

حريمةاسروايةلمط(2)



احختصكللالحتن:علل
=

@كربئقةحبر.ابنعنهقالقرةأبوالصحة،ظاهرهإشادهذا
(1)

إلا

مالك.أصحابعنالحديتمذافيأغربقرةأباأن

أبيبرواية(127)والليثيبرواية(115)الموطأ@ا"فيمالكاخرجه:فقد
فيالثافحياخرجهمالكطربقومنالقعبي،بروايةولطلأ(الزهريمصعب
@يالبجهقيأخرجهفعياثطريقومنبتحقيقي،(95)مسنده

المعرفة!"

الوعي-ط.(1371)والعلمبةط.)0،2(
عنرووهعلبهمالمعولمالكأصحابهمالرواةمنأربعةفهؤلاء

الأشعريموصأباأنالمسيب:بنعيد@عنسعيد،ب@يحيىعنمالك،
أصحاباختلا@عليشقلقدلهافقال@تالنيزوجعائثةأتى

عهكنتماهو؟ماقالت:بهاستقبلكأنلأعظئمإليأمرفيياللهرسول

ينزل؟فلايكسلثمأهلهيصي@الرجللها:قالعنه.فسلنيامكسائلأ

أسأللاموسى:أبوقالالغسل.وجبفقدالختانالختانجاوزإفافقالت:

أبدابعدكأحدأهذاعن

دا.عاثثةعلىموقوفأثهإلاصحيح،إسناداهذ9البيهقي:قال

8/37التمهيد،دافيالبرعبدابنذهبوقدقلت: أبيروايةردإلى9
الموطأ".فيماوالصوابخطأ،وهذا"فقال:قرة

المسيب.لنسعيدطريقمرفوعأسالحديثهذارويوقد

وأحمد)1011(،راهويهبنوإسحاق)939(،الرزاقعبدفأخرجه:

6/1 1/5"المعانيشرح"فيوالطحاوي)901(،والترمذي1،2 ط.وفي6

من(23)و(22)"ومشوخهالحديثداناسخفيشاهينوابن1(،43)العلمية

الئوري.سفيانطريق

2/7"الأم@افيالثافعيوأخرجه: (9للألهالمسند"،"وفيالوفاء.@9

منالتقربتحريرتصمنهفيماالايهامكئفكتابيإبدبلاوانظر)7796(،ياققر@(1)

5"لأوماما 6 45 66.

الرهري.مصبأديررايةلفظ(2)



ثللفعائد@لعللفي@لجامع

عة.بنشيانطريقمن(243)البغويطريقهومنبتحقيقي،

5الاثار@1/معانيشرح"فيالطحاويواخرحه: العلميةط.وفي6
سلمة.بنحمادطريقس(308)و(307)

8/37التمهيد"دافيالبرعبدابنوأخرجه: زائدة.طريقمن9

بنزيدبنعليعنوزائدقأوحماد،عيينة،وابن)التوري،اربعتهم:

جلس@ؤا"مرفوعا:فيهوجاءفذكرهقال..المسيبلنسعيدعنخذعان،
."@لغسلوجبفقدبالخنان@لختانوألصقالأربع@لشعبببن

الطريقأنإلاموقوف،والاخرمرفوعأحدهماإيسادانلهدانفلت:

الطريقوأماترحمته.تقدمتوفدزيدبنعليلضعفضعيفالمرفوع
وكثرةالمرفوع،الطريقإسنادمنأقوىإسنادهكونيرححهفمماالموقوف
الاتية.المتابعات

11/2"لأشرافاتحفة"وانظر: 8 /17لماالمهرةإتحاتودا)77261(،1
6 4(18792).

الغثفيهاعدةطرقمنعائثةالسيدةعنالحديثهذارويوقد

6/1أحمدأخرجه: الكبير"،العلل"وفيل@01(والترمذي6،1
يروالثسائي6(،80)ماجهوابن)73(،831له:

ط.(961)الكبرىلا"

فيوالرامهرمزي)6711(،حبانوابنالرسالة،ط.(194)والعلمية
1/1والدارقطنيي@65(،لماالفاصلالمحدثلا 1 ط.(392)والعلميةط.0

8/38التمهيد"9فيالبرعبدوابرالرسالة، عنمسلم،بنالوليدطريقمن1

عجت،البيئزوجعائئةعنأبيه،ع@القاسم،بنالرحمنعدعنالأوزاعي،
مج@حااللهورسولأنافعلتهالغسل،وجبفقدالختانالختانجا@زإفاقالت:

واغتسلنا

أحمدروايةلفط(1)



احختصكللالحتع:علل

فيوالطحاويلهأ،925)يعلىوأبو)39(،لحاروداابنخرجه:وا
1/1الاثار"معانيشرح@ 5 فيوالرامهرمزي0(،3ياالعلميةط.وفي5
)6811(،و(1181)و(1175)حبانوابن)ملأه(،الفاعل،المحذث"

1/1والدارقطني 11 1 ا/والبجهقيالرسالة،ط.(393)والعلميةط.1

1 6 أبيه،عنالقاسم،بنالرحمنعدحدثيفال:الأ@زاعيعنطرقص4

أنافلكفعلتفالت:ينزلفلايحامعالرجلعنسئلتأتهاعائسة:عن

حميحأ.منهفاغقسلناطاللهورسول

البخاريوالإمامأحمدلإماماأنإلاثقات،رجالهإسنادهذا@قول:
@يكت@ةالترمذيتالنقدبالإرسال،أعلآه

1الكبير":العلل" 83(37):

يرويهإنماخطأحدياهذافقال:الحديث،هذاعنمحمداسألت"

عنالأوزاعيوروىمرسلا.القاسمبنالرحمنعبدعنالأصزاعي،

الخرقةفأخذقولهامنشيئأعائئةعنأبيه،عنالقاسم،بنالرحالنعبد

هذافيسمعتمحمد.بنالقاسمسمالتالرنادأبووقالالأذى،بهافمسح

لا".قال:ثيئا؟الباب

@اوسأ:(50)أ/داالمعللةالفوائد@افيررعةأبووقال
الأوزاعي،صسماعة،ابنعنسهر،أبوبهحدثاحديث

ورسولأنا@علتهقالت:عاثسفع@أبيه،عنالقاسم،

يعني:مسلم-بنالوليدبهحدئناحنبل.بنأحمدفقال
0لهفقلتةيعجبه 0 0 01)

عنمسهر،ألوحدثنا(1)

ف!الحديث،بهذايحدثلأ@زاعياكانفقال:لأوزافي،ا

أتهاعائةعنبلغني،كثيرأبيبنيحيىعنزاد،

أبوقالالصوا@،عندهوهذافاغتسلنا،رجماللهورسول
يحيىعنيمليهمسهرأبارأيتفإليهذاقالاللهعبد

ضرو@.جركلسةالمخطوطأصلفي(1)

عناللهعبدأبالت

بنالرحصعدعن

فاغتسلنا.كيئال@ه

فلملأوزاعي-اص
عنسماعة،ابن

الموضعهذابلغفا
أنافعلتهقالت:

أسوكانفإنزرعة:
ابنعنمعين،لن



=

ئد@الععا@لعللمعفيلجا@

يكماولميحيىأبقيلةالأوراعيعنسماضي
(1)

1/1الدارقطنيوقال"، 11:

المغيرةوأبوبكربربثرورواهمزيد،بنوالوليدمسلمبنالوليدرفعهإ

موقوفألماويخرهممصعببنومحمدكثيربنومحمدسلمةأبيبنوعمرو
البخارئوأعله":(180)عق@الحبير"التلخيص"فيحجرابنوقال

مرسلأ،القاسمبنالرحمنعبدعنغيرهورواهفيه،اخطأالأوزاعيبأن
هذافيسمعتمحمدبنالقاسمسألتقال:الزلادأبابأنذلثعلىواستدل

كانالقاسميكونأنيحتملدأنهصححهمنوأجابلا،@قال:3شئاالبا@

يخلوولانسي،ثتمابنهبهحدثكانأوابنهبهفحتثتذكرنمس@ه،

الحديثهذا@ا:التنقيمفيإالنوويقال"أيضآ:وقالنظرلأ.عنالمجواب

@اسئمكلفيقالفإنهالصرابنفلثديوتغتغييرأ،فيهأنإلاصحيحأصله
فغيراللفظبهذاوامااللفظ،هذا@غيرعائثةحديثمنثابتهو:"الوسيط

باللفظمدكورأتهتابعه،ومنالتافعيئروايةمنعرتوقدانتهى،مدكور

مسلمفيوأصلهالمذكور
(3)

الختانومنالأربع،ضعبهابينجلسا@@"بلفظ.

@لغسلوجبفقد@لختان
بيان"فيفقالتصحيحهإلىفذهبالقطانابنالأئمةهؤلاءوخالف

5/2لماوالإيهامالوهم 6 فيه،بعلةلي@مرسلايروىوكونه":(2465)عقب8

شيئابهيعنيقدفإنهشيثا،هذافييسمعلمإنهالقاسم:قولأيصاولا

المذكورالحديطلصحةنلكعلىحملهمنبدلارويت.الذيهدايناقض
بنوالولدإمام،والأوزاعئالمأمون،الثقةوهوالرحمنعبدافيروايةمنعنه

الدارقطنيذلكفكرفيه:قالقدفإتهومسويامدلسأكانند@مسلم
."صحيحأيضامنههوالأوزاعي،عنآخرطريقاأيضألهوفكر

الأ@زاعيفيو)نمامسلم،بنالوليدعحنةيرليستالعلةولكنقلت:

أحمديل!ثم@مابل@نمبليحىوكاليتلتالمخطوط.اصللي@كحا(1)
"أحرجهمالهوإلهأشيرالذيسماعةاسحديثأما(2)

فيكمالواندهفينمام
به.الأ@زاعي،عنسماعقىاسطريقس(205)"السام@الروص

تحريحه.تقدم(3)



احختصدرلالهتع:محلل
-

عليهموالمعولالثأنهذاأكابرمنوهمالأئمةمنئلاثةأنتقدمفكمانفسمما
ابنالحافظنقلهماوأمابالإرسال.أعلوهقدالسقيمصالصحيحمعرفةفي

ماظاهرعنبعيدتأويلفهوالقاسملكلامالحديث-صححمنصحجر-

فذكرالقاسمطريقعيرمنةعديىطرقصجاءالحديطإنثمالقاسم،أرا@ه

التأويى.لهذاحينثذوجهفلاالطريقهذافيدكرمافيها

الطريق.هذاغيرمنوروي

الحدبأ،اختلاف9وفيبتحقيقي،@ي@9مسندهفيالافعىفأخرجه:

ديالبيهقيطريقهومن6،2له:
وعفالعلمية.@(254)و(253)المعرفقا"

1يا عنلأوزاعيئ،اعنالثقة،أخبرناقال:الوعي،.@(1375)و(37

عنالقاسم،عنسعيدبنيحيىعنأوأبيهعنالقاسم،بنالرحمنعبد

به.ر@ا،عائ@

ولشكهةالحديثمداروهوالثافعيئشيخلإبهامةضعي@الإشادوهذا

توثيقهذافنقول:الثافعيئ.وثقهالمبهمالراويإنقيل:فإنالإسناد،في

عندضعيفأالتافعي،عدئقةالراوييكونفقدينمع،لاوهوالإبهامعلى

كنيرةذلكعلىوالأمثلةغيره،

11/6@الأفراتتحفة"وانظر: 1يه78 7 49).

عنأيوب،عنعلية،ابنحدثناقال:كا()افيبةأبيابنوأخرجه:

خالفبناعائثة:قالتقالا:نافع،وعنأبيهعنالقاسم،بنالرحمنعبد

الطريق.هذاغيرمنورويموقوف،هذاالغمنل.وجبفقدالختانالختان

عنالليثي،واقدأبيطريقمن(1044)راهويهبنإسحاقةفأخرجه

فقد@ذا@لتقى@لختانك"قال:الله-@ع،رسولعنعائئقععنسلمفأبي

."@لغسلوجب

وكأثهشسابلافدكره@عقبما"قالفإنهشك،لدوناليهقيعدالايسادأنالطامر(1)

القاسمب@الرحمنلصدبهجزم
لحياندم@دعلىتحليقي@لكفيوالطر(2)

"1 4 4 / 1(2).



طلفالائدالعللفيالجامعى

داتهذيبفيالمزقينقلفقدفيه،متكلمواقدألوضعيف،الإسنادوهدا
4الكمالأ 3 5 وعنلأ،بذاكلب@@فيه:قالأتهمعبنبنيحيىعن(2821)3/

فيالبخاريوقاليضعفط،بلغنافيماالمدينحبنعليئكان"شيبة:بنيعقوب
وقالالحديث!،منكرحرب،بنسليمانداتركها(:لعلاالصغير"الضعفاء@ا

حجرابنوقال"،بالقوي@الي@ة(297)والمتروكوفىداالضعفاء@@فيالنسالي

ضعيف!":(2)معه"لتقريبا"في

توبع.وافدأباانإلاقلت.
6/3الكبيرأالتاريخ"فيالبخارئأخرجه:فقد طريقمن(0721)9

قالت:رع@بها،عائثةسمعتقال.سلمة،ابيعنحجار،لنحفصبنعمر

."@ذا@لتقى@لختانك"قال:بم@فه،النبيئسمعث

عمرو،بنومحمدالنضرأبودارواهالطريق:هذامعلاعقبهالبخاريقال

قولهاإ.ر@اعاثةع@سلمة،أبيعن
حاتمأبوعنهقالحفصبنعمريصح،لاكسابقهالطريقوهذاقلت.

6/1لابئ"والتحديلالجرحالافي 5 الحديثالا.مضطربداهولملأ(:3)8

2/2"والتاريخالمعرفة"فيالفسوئوآخرجه. 17-2 1 طريقمن8
مسلم،أبيبنعطاءبنعثمانقال:الأنصاريالحطارسعيدبنيحيى
أمتاهيافقلت:عائثةعلىدخلتقال:الرحالن،عبدبنسلمةأبيعن

نحو:وحوه،ليهصاجرتولوثياالمكلمياءأضيثا@لىبثاوالرالدالرالدةوأ@أم(1)
وحميمهاتخرعفيألصلموضعأباويافقطأالاء)كسرأ@وياأقيوياأبييا

لأتهالممامبة،بحركةالمحلاششالظهورهاصمنعمقدرةبمخةمنصو@ماثى
بفتحأبت-اوبالتاءأبتياالقول:ويحوزالحتكلم.ياءبلىمصا@ المحذوفضالياءصعوضوالاءمصاففلألهابالفتحةسصوبأفالىوتعر@التاء-
ياوتقول.0،،4أي@سفيالن@لأبيوس@قال@ذ"القرت@.يرشواهدهاوص

تمثبعوقدآلثأ،فصارتالمتحةأتسعتتمالتاء-بقحألت-بامثلوميبتا،(
"ويقالالئعر،صرصرةفي@لكيكونماوأكنرأبتي،يالبقال.آلت(لياليالكسرة

@اسطر.للكن.حرفأالهاءوتكوديركماأقاه-وياأشاهيا

معحم
.63-62الحرطهالوارد



الاختصدرلالتع:محلل

أعلمجابرأخطأ،ةفقالمتالماءمنالماءيقول:اللهعبدبنجابرإن
وجبفمدجا@ز@لختان@ا@ذايقول:الله-س@!رسولسمعتمني؟!اللهبرسول

الغسل؟يو@ولاالرجمأيو@."@لغسل

فيمامعينبنيحىعنهقالالعطارسعيدبنيحىضعيف.إسنادوهذا

4-8/42@االكمالداتهذيبفيالمز@نقله ونقللشيء@ا،لي@":(7430)3

يعقوببنإبراهيموعنا،بحديثايحتجلألا@يه.قولهخزيمةابنعن

عديابنوعن"،الحديث@امنكرفيه:قالاالعقيليئجعفروأبيالجوزجاني،

منحالابأحسنفليصعطاءبنعئمانوأما@االضعفبينوهو"فيه:قال

1لماالكمالداتهذبفيالمزيسقلفقدتلميذه، 2 6 / بنعمروع@ممأ435)5

وعنالحديط!،الامتروكموضع:وفي@ا،الحديثمكص"فجه:قالأنهعلي

النوعندا،بثقةدالي@النسايئ:وعنبذاك،،دالي@فيه:قولهالمخارفي

"بحديث@أحتجلاخزيمة:إ
(2)

يخلولاطرقبثلاثعهمروئهذاسلمةأبيحديطيقول:أنولقائل

بالكذب،يتهملمفيهمالمتكلمالرواةمنأحدأولكنمقال،منمنهاكل

الحديثحفظهمعلى@الةقرينةالرواةبعضمتابعةتكونالأساسهذافعلى

متقررهوكمالغيرهالحسنإلىالضعيفمنالحديثلينتقلوسببأجهة،من

عد

روايتهميعارضمايظهرلمالرواةأنجهةمنحسنكلامهذا
الحيالمتابعاتفإنالحديثهذاوفيمنهم.اوثقهملمنمخالفتهمعدمأو

موقوف.سلمةأبيعنثابتالحديثلأنقوة،الحديثهذاتنمعلاجاع@

أبيبرواية(12ويلأالليثيبرواية(114)الموطأ@ا"فيمالكأخرجه:فقد
برواية(67)وعقبالثيبانيالحسنبنمحمدبرواية(77)والزهريمصعب

@اشرحفيوالطحاوي)149(،الرزاقعبدأخرجه:مالكطريقومنالقعني،

ضحي@ا@.(75هل@دالتقريماديوهو(1)

ليوهو(2)
عج@ا.@"ثأ502)اققري@"



-

يالفالائد@لعلل@لجامعفي

6والبيهقي)333(،العلميةط.وفي1/06@المعاني 6 / أبيطريقمن11
أثهعوتسالرحمنعدبنسلمةأبيعنالله،عبيدبنعمرمولىالنضر

ماتدريهلفقالت:الغسل؟يو@ماجميه@ه:البيئزوجعائةسألتقال:

جاوزإفامعها،فيصرختصرخال@يكةبسمغالفروجمثلسلمة؟أبايامثلك

الغسلوجبفقذالحتانالختان
ثبتثقةالنضروأبوالسابقةالطرقعوارظهرالطريقفبهذاقلت

(2)

الصحيحة.الروايةوثبتتالمتقدمةالرواياتطاشتالنضرأبيفبحفظ

17/6المهرظإتحاف"انظر: 1 خدهالحافظيذكرولمم@22(5)0

طريقه.منالطحاويروايةسوىمالك،رواية

الطريق.هذايخرمنوروي

6/2أحمدفأخرجه: 6 عنسعيد،عنالوهاب،عبدحدثناقال:5
أسألكأنأريذإثيفقال:عائثةعلىدخلاثهرباح:بناللهعبدصقتاثض

يافقلت:أمك،أنافإئمالكبداماسلفقالت:أستحييك،و)نيشيءعق

الجنابة.وجبتالختالاناختلفإذافقالت:3الغسليوج@ماالمؤمين!أم
أنافعلتقدقالت:عائتةأنالحديثهذائتبعقتاثة@كان

قادةكانامالحديثهذافياشيءأدريفلافاغتسلا.لمجرواللهورسول

يقوله؟
علل.بئلاثمعلولالإسنادهذاقلت:

سمعهداثماعائفالسيدةمنيسمعهلمربعبناللهعدأنالأولى:

(3991)تاريخهفيمعينابنقالعائ@.عنالنعمان،بنالعزيرعبدمن

ادممان.بنا@مزيزعدوهورجلالا@الماالدوري:برواية

.(17862)17/01لمهرقااإتحافدانظر:ا

بنالحزيزعبدبإثباترويالحديثأنالسندهذاانقطاععلىيدلوما
الفعماد.

2لهالمريسه"(2)البني.يحىروايةلمظ(1) 16).



احختصدرلالش:محلل
-

2أحمدأخرجه:@قد 3 / 2و61 2 2و7 التمهيد@ادافيالرعبدواب@3،9
8/38 0

ربع،بناللهعدعنالبنالي،نابتعنسلمقيبنحمادطريقمن
التقى@ذا"قال:@ت،النبيئعنعائشة،عنالنعمان،بنالعزيزعبدعن

@لغسلوجبالختانان

الأولى.العلةوهذه
لهترجمفقدالئعماد،العزيرسعبدحالجهالةفهي@لئانية:العلةو@ما

5/2الكير"التارلخ"فيالبخارئ 9 1يلا4 الجرح@افيحاتمأبيوابن1(،5
5/4لاوالتعديل 6 2/63لاعتدا@هاميزان"فيوالذهى)3481(،9 60 1 33)

فيحجروابن)ووه(،"الإكمال1فيوالحسيني)8573(،له"،المغني"وفي
الذهبيقولمنكادماإلااللهمعه،الجمجعوسكت(664)داالمنفعةلاتعجيل

ذكرهحبانابنأدإلاللتعديى.منهاقربللجرحالنصوهذامقل!دمئ@يخةفيه

5/1لاالئقاتدافي 2 عبرة@لارواياته،سبرأثهعلىيدلبماعليهيتكلمولم5

أقر@.الجهالةإلىالعريزعبدحالفيكونهذه،والحالبذكره

قالعاثسة،منسماعلهيعر@لاالعزيزعبدفإنة@لثالئةولما@لعلة

منسمعلهيعر@@الاأ(:يلااه2لماه/الكبير!التاريخ"فيالبخارئ

عال@

بناللهعدطريقأماالعزيز،عبدلطريقهيإئمافكرناهاالتيالعللوهذه

العبارةهذهع@االلهورسولأنافعلتقد9عبارة:وأماالوق@،فظاهرهرباح،

منهيهلالعبارةهذهيعرفلاأتهتوقفهوسب@أحمد،الإمامديهاتوقف

أعلمواللهقتاثفقولسأثهوالظاهريقولها،قتاثةكادأمالحديط،
17/8@المهرةاإتحا@"نظر:وا 9/6لمسند"اأطراتو"2(،9231)9 7

(11576).

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

5لأالمعانيشرخ"فيوالطحاوي)259(،سيةأبيابنفأخرجه: 8 /1-

5 أبييزيدسع@إسحاق،بنمحمدطريقمن(32يلاالعلميةط.وفي9



ئدلفالا@العللمعفى@لجا@

بنرفاعةبنعبيدعن@صفوانابنةمولىحبيبة-أبيبنمعمرعنحبيب،

دخلإذالخطاببنعمرعندأنابيناقال:رافع،بنرفاعةأبيهصرافع،
فيالناسيفتيثابتبنزيدهذاالمؤمين،أميريافقال:رجل،عليه

رآهدلمازيذلجاءبهعليئعمز:فقالالجنابة،منالغسلفيبرأيهالمسجد

أميرياففال:برأيك؟الناستمتيأنبلغتقدنفس@عدوأيقال:عمر
أبيمنبه:فحدثتحديث@،أعماميمنسمعتلكئيفعلثمابالئهالمؤمين،
رافع،بنرفاعةعلىعمرفأقبلرفاعة،ومنكعب،بنأبيومنأيوب،
يغتسل؟لمفأكسلالمرأةمنأحذكمأصابإفاذلثتمعلونكنتموقدفقال:
تحريئم،يخهاللهمنيأتافلتمعح@اللهرسولعهدعلىذلثنمعلكثاقدفقال:
قال:ذاك؟يعلئملىلمجاللهورسولقال:نهي،فيهك@!اللهرسولمنيكقولم

فأشاراصرهم،دلهفجمعواوالأسصارالمهاجرينبجمععمزفأمرأدري،لا
إذاقالا:فإثهماوعليئ،معاذمنكانماإلانلكفيعسللاأنالناس:

بدرأصحاثوأنتمهذاعمر:فقالالغسل،وجبففدالختانالحتانجاوز

إتهالمؤمنين،أميرياعلى:فقالقالاختلالأ،أشذبعدكمفمناختلفتمقد
حفصصإلىفأرسلأزواجهمنظرزاللهرسولشأنبهذاصأعلمأحدلي@

الختانالختانجاوزإذافقالت:عاثثةإلىفأرسلبهذا،ليعلملافقالت:

ضربا.أوجعتهإلافلكفعللرجلأسمغلاعمر:فقالالغسل،وح@فقد

إسحاق،ابنعنعنهإلافيهتخىولاحسن،أتهظاهرهالإيسادوهذا
عنرفاعة،بنعبيد"عنرواهأتهنقدمفكمافيهاضطربقديزيدأنإلا

."أيه

1/5الآثار@امعانيشرح@@فيالطحاويوأخرجه: العلميةط.وفي8
حبيبة،أبيبنمحمرعنجيب،ابيبنيزيدع@لهيعة،ابىطريقمن(324)
ابيه.لفظةالإسنادمنفأسقطفذكره.يقولالأنصاريرفاعةبنعيدسمعتقال:

ابنروايهعلىإسحاق،ابنروايةرجحادفيشاكلكلاقلت:
وهمرفاعةب@عببدذكرأنفيهيخشىأنإلاضعف-منفيهاماعلىلهيعة-

كله.نلكفي



اكختصكلولهتع:محلل
-

5المعاني،شرح9فيالطحاويالحديثهذاأخرجفقد 9 / ط.وفي1

اللهعبيدعنجة،أبيبنمعمرقال:الليثطريقمن(327)العلمية

نحوه.فذكرال@ه-شي@...رسولآصحابتذاكرقال:الخيار،بنعديابن

فيالعجلىذكرهرفاعةبنعبيدلانيضر.لاالاختلافهذاقيل:فإن
1لالاالثقات" غنيالخيارابناللهوعدثققا،تابحيمدنق@@عنه:وقال7(،1

عن

سيماولاالاختلاف،يضرلافحي@مذثقة،علىثارالحديثدار

الطريق.هداسقتالتيالكئيرةللرواياتمطابقاجاءالمتنأن

منوجهق@منالطربقهذافيالواقعالاختلافلبيانذكرتهإنمافأقول:

النوثبق.@يبتساهلهمعرو@العجليئفمانأخرىجهة

16/1"المهرةلأإتحافانظر: 0 و)75612(،7
1/1المسند"أطراف9 9 5

آخرطريقمنرويوقد

"الأوسط@@فيالمنذرابنطريقهومن)549(،الرزاقعبدفأخرجه:

الختانانالتقىإفافالت.عائ@نةأنعطاء:عنجريج،ابنعنه(ه@)ث

الغسل.وجب
وابن)9121(،راهويهبنوإسحاق)539(،شيجةأبيابنوأخرجه:

8/3التمهيد!"فيالبرعبد 8 0

عيدطريقمن
(1)

ع@القداح،زيادأبيبنالله

كانفقدالغسل،و@فقذالختادالختانجاوزإذاقالت:عائئةعنعطاء،

فنعتسل.ع@زالنبيئوسمنييكونفلك

جاع@الروايتينمنكلاإنبلفيصاختلافلاالطريقهذاقلت

مطولة.والثانيةمختصرةفالأولىللأخرىموضحة

لمالأوسطا@افيالمندرابنطريقهومن)839(،الرزاقعبدوآخرجه:

5)ت 79).

اطه!عد@بلى.سيبةأبياسعدنحر@(1)



يالفعائد@لعللفي@لحامع

إفاعائئة:قالتقال:مسروقطريقمن(940)شيبةأبياب@وأخرجه:

الغسل.وجبفقدالحنانارالتقى
الختانإفاص9عارة:أنتبينالطرقهذهسردخلالمنةقلت

كماالفحل@هإليهأضيفو)نما@نهاعائثةالسيدةقولمنهيإئماالختان!

ولكنهلال.لنحميدطريقمنكانماإلاعائثةء@ثئا.السيدةكلاممنتقدم
البرعبدابنقالالمسند،حكمحكمههذامثلفإدةالقولهذاصحإنحتى

9التمهيدفي لأثهوالنظر،بالمعنىالمسندفييدخلالحديثوهذا:@@8/

حينفيالصحابةمنغيرهاعلىحجةرأيهافينفسهاعائثةترىأنمحال

لحائثةموسىأبويسلمأنومحالبيهم،النازلةالمسألةهذهفياختلا@هم

كللأنبرأيه،غيرهاالصحابهمنفيهاخالفهاقدمسألةفيرأيهامنقولها
شيءفيتنازعوا@اامروا!لأنهمالتنازع،عندصاحبهعلىبحجةلي@واحد
موسىأبيتسليمانعلىيدلكوهدارسوله،وسنةال@هكتابإلىيردوهأن

عنعندهاكانفلكعلمأنأجلصكانإنماالمسألةهذهيرلعاثة

ومعغيرها،مننلثمثلبعلمأولىهيإذلها،سفمفلذلثعسجراللهرسول
عح@رالنبيئعنعائثةعنالحديثهذارويفقدالاستدلالجهةمننكرناما

هذهفيعاثةعلىموسىأبيمعدخلالمسيببنسعيدأنورويمسندا،

التوفيقوباللهاستدلالا،وصحةقولناحقيقةبذلكفبانالقصة،

وعيرهمهريرةوآبيكعب،بروأئيعمرو،لناللهعدعنالبابولي
الحميع.عناللهرضي

@@هع@@



لالمعنىانخدتتصهايةلالخع:علل

ل@ا@@إيع
@لنوع@6

اعبا@رلأا@حددإية
وفضله،بمنهلهوهبهوماقدراته،فيمتفاوتاالبثريالجنساللهخلق

ائذيالحافطتجدتكف@الحفظ،فيالاستدراتعلىالتفاوتهذاأثروقذ
الرواةبينتحدثمومنالخطأ،الكثيرالزاويوتجدقليلا،إلايخطئيكادلا

يتقيدولاالمضمونيحفطمنومنهمسمعصكماائحديثلفظيؤثيمن

الراوييعمدآد"نحر@ها:أدويمكنبالمع@ى"الزواية"ذمميهماوهوباللفظ،

وامتئالالمعنىإصابةفتجب"عندهمنبألفاظالحديطمعانيتأ@يةإلى

ريا@قكيرمنمابهويوبكلامهمقاميقومبمانفسه،لمظهإيراددونموجبه

منقصتعالىاللهفمادذلثبمثلالقرآنصرد@اوقدالحطيب:قالنقصان،ولا

والمعنىمحتلفةبألفاظمواضعفيلعضهاذكركررقصصأسبققدماأنباء

ابرإسماعيلعنالخطيصلقلهمالالمعنىالخطأدقيقومن"واحد..

بنالعريزعبدعنحدثةيه،واحدا@أوهمحديثاشدلآعيدالروىقال:غليق@

الرجل.يترعفرأننهىوسلموآلهعليهاللهصلىالثيئأنأن@:عنصهيب،
أي:قلت-التزعفر.عننهىوسلموالهعليهاللهصلىالثبيإنشعبة:فقال

علىعهالحديثهذاروايتهشعبةعلىإسماعيلإنكارترىأفلاالخطيب:
وكأنخاصقهللرجالذلدعننهىو)سماالتزعفر،عنالنهيفيالعموملفظ

ا@اءجوازوفيلاإسماعيل..لهفطنلمايفط@ولمالمعنىقصدشعبة

رثيسين:مذهينعلىالغلماءببنخلاتبهاانحديط

2النبويالحديثننلالمعنىالروايةعا@نقله(1) اصظرأوسعتعريصوهناك3

2/3لإسناد!امدار@سرفة ،6.

01يقهلكماا!(3).102لكفايته:ا@(2) 68.



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

أ@اءوتعينبالمعنى،الزوايةمنمطلقاالمنعالأول:@لرئي@@لمذهب

أمامة،وأبوأرقم،بنصزيدالخطاب،بنعمرقالوبهالحديث.لفظ

حيوة،بنورجاءمحمد،بن3والقاسيرين،وابنعمر،بناللهوعبد

بكروآبوزريع،بنزيدوالوار@،وعبدعلية،ابنوإسماعيل
(1)

وثعلبالظاهرية،قالوبهلإسفراببنياإسحاقوأبوالجقاص
(4)

من

كلاممنوالمترادفةالمتواطئةالألفاظمنلفظمن@امايقول:وكادالنحويين
ونعم،بلىكقولك:ودقت،لطفتو)نفرق،صاحبتهاوبينوبينهاإلاالعر@
منوالأصوليينالفقهاءمنوطائفةالمحدثينبعضقالوبهلاوتعالوأقبل

فعيةان

(4)

التصاليص،صاحبالاصولي،الدفيالحصاصالراريعليبنأحمدلكرأبوفو
"منها

شةوترفيم@،305)شةولدالكبيرا،الحامعوالنرحلأصول@ا@يأ@مصرل

0-7/501@المظم1انظر. 2/3العبر"و@6،1 16/03ابء"أعلامودس@ر6،0 4

/3الأصرلهفيالمصول@رالنمحبي.الصريالحسن@رجةليفومناسقنىأنةبئإ

ليالأصوالإسفراييمهرانلنإلرايمبرئحتدلنإلرابمإسحاقالرالأشادئؤ
أصولفيالحليدحامعمنها.التصايخف،عاحبالديأ)ركنهالملفالافعبئ

هما.418)سةتوليالملحدير"،علىوالردالدين

1/1اصطر@الألاسه 3البلاطأعلامو@سبر4،9 5 3 / 1 3و7 الححا@همرتةو"5،4

مولاهم،التجبالييريد،بنيخيىأحمدسالجاس،ألرالنحو،إمابمالمحذت،
والمحانى"الحوينالاخلافمنهاالمصالس@صاحىلنعلب(،النفؤر.الحدادى،

م@291)@سةوتوليمه،200)سةولدلقرتد!،ا

6الجنان@راةو@7،و41/5ال@لاء(أعلامو@سيرمما،/2@العمرانطر@ 3 / 21.

1الففماأعولليالمرثة@ كلا./2الأسرار!كصو@9،6

1الكمايق@:انطر@ 71-2 لابنالحللشرحو@)196(،الماعلالمحدتو@ا0،6
1رصا 4 5 / 3للسحكياالاسهاجوإممام،ط.وا/524عترط1 4 4 ودقح2،/

3/1والحلميةط.2/012المعيف 2 3/41،4هالمحبطالحرو@الحصر،.@3

1و1/8،1"الحلملادوالحامع3،2الهالأ@لةالواطعو@ 1@لمع!1 8 0



لالمحنىاتخلغت@فايةلالهتع:محلل

جمهوروضعهابنروطبالمعنىالزوايةجواز@لرئيى@لثاني.@لمذهب

(1)الأصولوأهلوالمحذثينالفقهاءمنالعلماء
هي:والشروط

بماعالمامواقعها،واخلاتالألفاطبدلالاتعارفأيكونأن@رلا:

بالإجمعامتغالكلامبمواقعجاهلاكانفإنالمعنى،يحيل
فيبدلوالحفاء،الحلاءفيللأصلمساويةالترجمةتكونأنثانيا:

المطلقولابالخاص،العاميبدلولاوعدمصالاحتمالفيبمثلهاللفظ

وأسرارلحكمثبالمتثابهيقعوتارةبالمحكم،يقعتارةالخطابلأنبالمقيدة
الله.إلايعلمهالا

فلاهيأماالصفات،كأحاديتالمتثابه،بابمنيكونلاأنثالئا:

وغيره.الهراسيإلكياحكاهبالإجمع،بالمعنىنقلهايجوز

"بال@ممان@ا@لخرلبشي@:كقولهالكلم،جوامعيكودشلاأنرابعا:
(2)

الكلم.جوامعمعانيجميعكصيمكنلالائه)3(،جباز"@لعجما؟و"
نقلهمنبدفلابه،تعبدنامافأمابلفطه،يتددممايكونلاأنخامسا:

الغزالي،نقلهبالاتفاق.بالمعنىنقلهيجوزولاالتشهد،كألفاطقطحا،باللفظ
دوركابىإليهوأشار

الرواية،جورواالذيخأنعلىالله-شاءإنالراحح-القولهووهدا

قولأ.عرأحدلهم
بالمعنىانحديثروايةلنفسهيسؤغقدالزواةبغصنف@نلكعلىوبنا:

قصورهيظهرغيرهرواياتلمحمقارنةولكنمة.المطلو@أدىئهايظنوجهعلى

3/4العدطهالبحر"انظر.(1) 12-4 2"الحدنتعلهمليالقدوالمنهح1،3 27-

2 .76-74لالسىاانحديتيىوايةليالمحنفيىر@مناهح2،8

3لدداودألوأحرحه:(2) ولوالساني)5821(،والترمدي)3422(،حهماواب@0(،5

2 5 عاتة.حلحتس4

9/1الخاريأخرجه.(3) 1رسلم)2196(،5 2 7 / 5(01 حديطمىلأ5)(71

هريرةأبي

ثيالنروطمدها@طر(4)
3/4المجط!الجر" 12-4 13.



@الغالائدالعلل@لجامعفي

أصحابمنبالمعنىالروايةمجوزيأقوالساردوألاالمعنى.تأ@يةفي
وهي:الثانيالمذهب

ائتيالألفاظوبينللتأويلفيهامحاللااتتيالألما@لينالتفرقةا-
الأوللأنةالثاني@ؤنالأولفيلالمعنىالزوايةفجؤزتالتأويل،تحتمل
الئانيبخلافالمعنى،هداسيصلنقلوجهأيفعلىفقطواحدآمعنىيئمل
أبوحكاهوجههغيرعلىينقلأنيؤمنفلامعنىمنأكتريحملالذي

القطانبنانخسين
(1)

الهزاسيإلكياجرىوعليهالتافعية،سغضعن
(2)

منهنم

حيثوالمشترك،كالمجملوغيرهالمحكمبينفرقممنقريبوهذا

بعديخفىولاوالمشترك.المحمل@ونالمحكمفيبالمعنىالروايةجوزوا

بذلك.الرواةجميعنكلفأننستطيعلالأنناالقول.هذأ

الأوامرعلىتشتملاتتيالأحاديثيربالمعىالروايةجوار-2
جائزهذا"لا:قاائهماوالرويانيالماورثيعنالزركينقلفقدوالوامي،

حينفيبينهمالماالراويفيتخيرنهي،تفعلولاأمرافعللأنخلاف؟بلا

لعدةمحتملأالمعنىخفياللفظكانإذاأما@رورالإسنويكلامهماأبطل

وكيرهالضحابيئالحكمهذافيوشتويتحوز.دلامعاني

(2)

(3)

(5)

(6)

فيمصماتلةالعداثي،القطادحمدصضحضدس(أحمدسافخبى،ألوفو
أعلامودشر1/7،0الأعياد!وفياتانطرإهأ359)لسةتويرالمقه،اصول
16/1النلاء! ك@82.@الن@سذراترإ5،9

بإلكياالمعرو@الافعيئالمقبهعليئ،برشحفدسعليئالحمى،أئوفو

سنةوتوفيس@ه")سنةولد@التخفب@معتختمنالمتناةوفتحالكا@سكمبمر

33"الحنانولمراةم@2،/2للإسويالالححيقهلطمقتا@طر /31.

3/4المجط!المحرالطرإ 1 5

3/4"المحيط@الجر "الفحرلإرشاد@وان@1،5
02 26.

0المحبفلأقحانطر / 1والعلعية@212 2 3 الخمير.ط.3/
20/1الكير"الالحاوي 54.



بالمعنىانخحغتصوايةرلحتع:@للى
-

كنامالزوالثلالمعنىالزوايةلهتحوزلاوالمعىاللفظيحفظمن-3

استحصرهقدثامفمااللفظ،يستحضرلمإنللمعنىالراويتبديحمننخشاه

روايتهجازتاللفظ،المعمى@ؤنيستحضركانومنيبدل@،أنلهيجزلم

باللفظالروايةتحملقدولالهكتم@يجوزولاتبليغمقامفيلكولهبالمعنى.

الما@ردئئجزموبهالاخر.أداءيلزمهأحدهما،عنيعجزفحينوالمعنى
ألماظه،سغيريروولأنيجزلماللفظيحفطكانإنالهةأراهلأوالذيفقال:

لمدانغيره،كلامفييوجدلاماالفصاحةمن@اللهرسؤلكلامفيلأن
أمرين:تحفلقذالزاويلأنلفظه،بغيرمعناهيوردأدجازاللمظيحفظ
علىوقدراللفطعنعجزوإنأ@اؤهما،لزمهعليهماقدرفإنوالمعنى،اللفظ

@اتحملمانقلفيمقصرأيكونلتلاأداؤ@لزمهالمعنى

الروايةلهجازاللفطيستحصركانفإنقبله،الذيالمذ@عكس-4

التيالألماظلبعضإيرا@هخلالمنفيه،التصرفمنمتمكنلأثهبالمعنى
لهيخزلأللفظحافظايكنلئملانالرواية.فيالوارثةالألفاظمقامتقوم

حينهافيينفعولامنم@ليسمافيهزادلربماإذالمعنى،علىالاقتصار

فقط.المعىاستحضار

الإلقاءمعسعضها،المترا@فاتإبدالبشر@بالمعىالزوايةجواز-5

ولأنالتركيبتغييرعثدالخللدخولمنخوفأالكلام،تركيبعلى

ا@فةالمترالألفاظتغييربخلافبالمعنى،الإخلالمعهيؤمنلاالكلامتركيب

(2)

الحسن،أدوالإمامفر
مها.اقصاليفصاح@

9"القطم@الطر: /8

./2لحبسري@عيتهات

20/4الك@ير"الحاوي@

الزوابكونفلكوعلل

/2الظر"@توجيهة

النايجيئ،الما@رثي،السصري،برب،فحمدب@عليئ
.@50)سةتوفيالسلطاليته،لأحكاماو"الكير!الالحاوي

19-2 طمقاتو@6،وهثلأ/18النبلاءأأعلاموالسير0،0

1 5-5 سلأ2/6الحطر!حيهميالجرائريالنيخوقواها.5

مدهليإلاصرصرةولاللصرورة،أجيزتإلمابالمعنىية

6 87.



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

هذاعلىالاتفاقالأ@ارينقلوقدمحذورثونالمقصودبهايحصلإذ

ظاهرأاللفظمحنىيكونبانالحال،هذهفيالجوازالخطيبوقيد
الحديث،فيالتيمكانتحلبألفاظيأتيأنالراوييستطيعبحبثمعلومأ.

لممحتملأغامضأاللفظمعنىكانإفاأمامنها،ينقصولاعليهايزيدولا
يسمهملمقومإلىالقولهدانسبوقديجز.

لهجازالفتوى،أوالاحتجاجقاصدأاثحديةالرأويأوردإفا-6

والىبلفظه،أداؤهإلالهيجزلنمالروايةبقصدأوردهاندبالمعى،الزواية
لفظه،بنصيوردأنكلتالثبيعنالخبر@اوحكمفقال:حرم،ابنذهبذلك

فيهتثبتقدالمرءيكونأنوهيواحدة،حالةفيإلايعيرولايبدللا

بمعناهفيحتجيناظرأووموجبصسمعناهفيفتيفئسأليقينا،معناهوعرف

كذا،@وألاحبكذا،وأمربكدا،عي@ماللهرسولحكمفيقول:وموجبه،

ك@التبيئعنصحماالقضيةهذهفيوالواجبكذا،وحرمكذا،صونهى
انمادالرواة،منالألفاظفيالاختلافيعتبرلاحزمابنأنعلىكذا"
كانإفايوههبحيثالحديثعيبأ@ييعتبرهولاعححدهالنبيمنبتكرارهافلك

واحدأ.المعنى
لغيرهمتجوزولاحصرأ،للصحابةلالمعنىالروايةجوار-7

(4)

لكونهم
افكانوقولهوسمعوالمجلىالنبيئشاهدواولأنهموفصاحة،بلاغةأصحاب

الوقائعشاهدوافهمعاين.كمنأخبرم@ليمىقيل:وكمامقاصده،يعرفون
العربيبنبكرأبيقولوهوالقرطبيمالواليهالرواة،منغيرهمبخلاف
ومنهم،الصحابةعصرفييكونإتماالخلافهذاإن"قال.حيثالمالكي

أحدلكلجوزناهلوفمانابالمعنى،اللفظلهميجوزفلاسواهممنوأما
"بالحديثالأحذمنثقةعلىكنالما

6الود!دفرا@ظر(1) 1 /2.

د2/6"الأحكامأصولسالإحكام@(3)

3/6الزركئي!لنكتطر.ا(3 1

1/2القر@ناأحكام@(6)

ما\.يةا:لكفاا@لظر:ا(2)

1/1القرطي!ت@شراصظر:إ(5) 4@



بالمعنىانخمغتر@ايةفىلهتع:ملل
=

عيرهمئونوالتابعينللصحابةبالمعنىالروايةتجرز-8
(1)

@االزوايةأدب9كابهفيالحمدبكرأبو

قالوله.

يوجبفيماتجوزولاالعلم،يوجبفيمابالمعنىالزوايةتجوز-9

فيفيغتفرللعمل،وسيلةالعلمأناتجارعلىللشافعيةوحهوفوالعمل،
المقاصدفييقفرلاماالوسائل

فيتجوزولاالطوال،الأحا@يثفيبالمعنىالزوايةتجوز1
الوهابعبدالقاضيقولوهوالقصار،

(4)

المالكي
المازريم@عنهحكاه()

الأحاديثفيبالمعنىالنقليجوزبأنهالوقابعبدالقاضيداوانفرادقال:
لشوكانياورقهرألقصااثونللضرورةلطويلةا

وأماخاصة،الله-خوررسولحديثفيبالمعنىالروايةتجوزلا-11

نقلحيثمالكالإمامقولوهوفجائز،التابعينأوالصحابةعن@غيره

وماروي،ماوعلىلفظهعلىيؤسمج@للنبيحديثداكلقوله:عهالخطيب

البعضعنالصلاحابروحكاهالمعنى"أصابإفابأسدلاغيرهفيكان

أحمدبنالخليلقولوهويسمهمولم

(4)

6المظر"توجها@طر@ 8 9 .3/061"الزركئيال@كتالطر(2).2/

3الأ@لقاقواطع@انظرة 2 9 /1.

الراقي،اقغلمي،لصر،سعليئسالومابعدئحتدأبوالمالكية،شيحانقاضيفر
سأ22)سةتوليإ،انمغبرلةو@التلقين1د@االمالكيالده@يرصماتذ

7/4اللاطأعحمودشر8/6،1@دالمتظمةانظر 2 4و9 1و@العبر،3،2 4 9 /3.

3/1المحيط!الحر1الظر: 7@

3/1"المجطالبحرو@2/6،1البرثه 7@

2الفحو@ا"ال@رشادالطر 23-2 24.

ا.ولالكفايق@.

3الحليتعلمنلادمعرفة(الطر: 2 دتحقبقي.2
2/1"الراويلتدر@الطر: 0 الحنمبةمىالأصوليب@لححصتحرقرلومناك1

كلا.-72دالمعى"دالروايةكتبفيانظرهلطوله،عهأعرضت



=
يالفعالدالعلل@لجامعفي

النحاة:عندبالمعنىالروايةأثر

فيالكريمالقرآنبعدالئريفالنويالحديثيصطفأنالأملكان
وهوالعللمنالنوعهذاأنإلاالنحري،الدرسمصادرم@كمصدرحجيته

بالحديثالاستثمهادعندالنحاةأمامعائقاوقفبالمحنى،الحديثرواية

معفلكفيالكلامجرىوقد9السيوطي:قالقواعدهم،تقريرفيالنوي

ذلثأنوثوقهملعدمذلك.العلماءتركإتمافقال.الأدكياء،المتأخرينلعض

القواعدإثباتفيالقرآنمجرىلجرىلذلكوثقوالوإذ@؟الرسوللفظ
لأمرين:ذلثكانو)ثماالكلية،

بالمحنى...النقلجوزواالرواةأنلحدهما:

كثيرالأنالحديا،منرويمافيكثيرأاللحنوقعأنهالأمر@لثاني:

لصناعةالعربلسانيحلمونولابالطبع،عربغيركانواالرواةمن

"النحو...

البوي،بالحديثالاستشهادعنالأوانلالنحاةانصراتإلىأسما
منهم.قليلاإلابعدهمجاءمناثارهموقفا

(2)أمعنتو)ئما"حيان:أدوقال

يقوللئلاالمسالةهذهفيالكلام
ولاوالكافر،المسلموفيهمالعرب،بقولنيستدلىالنحويينبالماالمبتدئ:

فمنوأضرابهما؟ومسلمكالبخاريالعدولبنقلالحديثفيرويبمافىيستدلى

.57-56ه:قتراخلاا)1(،

@يالرركثيقال(2)
1/3@كتط@ النون-بتقديمأسعمت-اللعة.ليالمعرو@":12

الحيى-شقديمأمعمت-رأمايخه.،بالغالتيء@الاليألعميقاللالغت،سمعى
واظهره.بهاعتر@أيلحقي،ليآمصقديقالالزاهر":1فيالألاريابنلقال
فرسابنوقالالظامر.الجاريوهوالمعي@،الصا.منماحودهوةالعبممىأبوقال
الساء:معنيقال.جر@،أوجريانفيمهرلةعلىتدلما@قمص.المقال@!@في

الأرضوأمعنتبه،ببحقيوأمصعدو@ثيالمرسوأسجرى،برا
المصنشلأ.كلاميتخرحهناوعلىاتهى.روت.

2/5هراوا@طر@الزا )معه.مادةللغت@الىوسقا9،2



بالمعنىانخمغتصوايةةللخحمحلل
-

بالحديش@النحاةيستدللملأجلهالذيالسببأثوكذكرناهماطالع

عنديالسببهوبالمعنىالروايةتجويز@@الضائع:بنالحسنأبووقال

اواعتمدوبالحديط،اللغةإثباتعلىالاستشهادوغيرهكسيبويهالأئمةتركفي

بجوازالعلماءتصريحولولاالعرب،عنالنقلوصريحالقران،علىفلكفي

ةالبيئء@عكلاماللغةفصيحإثباتفيالأؤلىلكانالحديطفيبالمعنىالنقل

"العربأفصحلأئه

بالحديثالاحتجبمعنالسحاةإحجامسببتبينالعرضهذافمن

فمنهورأسأ،أصلامقبوليغيرإليهصارواوماالنحو،فيالشريفالنبوي

بالمعنىرويماتمييزعلىمقدرتهمعدمبسببذلكعناحتجواأنهميعرف

لتنقيةالر.يستطيعهماغايةبذلواالذينالحديثوأهلباللفظ،رويوما

أهلفهمبالمعنى،يأتلمماعلىبالمعنىجاءمايميزونشانه،مماالحديط
الموفق.واللهالحديث،بردللنحاةحجةلاهذاوبعدالمفرعواليهمالسأن،

بنصالحعنفئب،أبيابنروىبالمعنى:ر@يمامثال@

نبهان
(3)

فيجنانئعلىصلى@المنمرفوعأ:هريرةأبيعنالتوأمة،مولى
@ا.ل@المسجدفلاشئء

فرواه:لفظه،فيفئبأبيابنعلىواختلف

غياثبنوحفصلثورياوسفيانومعمرلسيلطياااودأبو@

5قتراح!لاا!(1) .58-57قراخألادا(2).70

@سةتوفيبأخرة،احتلطصدوقالترأمة.مولىالمدلب،نمهانبنعالحفو(3)

(5125).

3/4الكمالأتهنيب@نطر: 3 4و8 3 2يه9 403-2/203لاعتدالأاردميراد2(،8

(2892)لتقريبهاو@)3383(،

02)م@دهفي(4) )97،6(الرراقعدعد(5)(31

لأالحلي@7/39.ليئعيموأبي)9756(،الرزا@عدعد(6)
(12"87)شيبةأبيابنعد(7)



=

ئدلفالا@لعلل@معفيلجاا

ومعنالجعدبنوعلي
(2)

عشىبن
اللفظ.بهذاعة(3)

وكغصرواه
(4)

طا.شئله@افليسبلفظ:عن@

القطانسعيدبنيخىورواه
عليما.شقء@النلابلفظ:عته،()

لهدفليسبلفظ:ذئب،أبيابنعنالثوري،عنالجعدابنصرواه

@جر!.
بالمعنىوروايتهمانحديخطبألفاظالزواةتصرفمنكلهوهذا

(2)

(5)

(6)

(7)

فيحبانابنطريقهوصالعلمية،ط.(2751)والفلاحط.ث@2(6)مندهلي

1/3إلمحروحي@!أ التماميتهالالحلل@ىالجوريوابن1(،493)والحري6،6

المسجدفيالمصليآنالمصطمى@يخركيفلاطل،خبردومناجان.الىقال9
فىالحيضاءبنسهجلعلىع@مويصلينمالأجر،منلهشيءلاالجمارةعلى

-"المسحد؟!

حان.اسرقالمالك،كدل@قدوصالحيصح،لاحديث@مداالحرريابنوقال

الموضحكاشه.ه@التيشاءلا،باتيدصارنجر
ثبت،تقةةمولاهمالأشجحييخيى،لنعشىبنمعىالقزار،المدمييخيىأئوفو

اط.)مهسنةتودي

ابطر*(
9/1"المات 8 1وا@هك@الكمال!تهذيب1و"1 8 9@086 التقريبو@@@7

2/4الآتار!معانيدشرحفيالطحاويكد 9 .(2751)الحلميةط.و@ي2

الكوفي،الرؤاسي،عديسمليحلنالحراحلنوكيعشفيادلوالحالط(الإمامفو
اهأ.96)ويخلاهأ،97)شةوتوفيهأ،128)وقيل.اهأ،2لاشةولد

6/3سعدلاس"الطقك1الظر: 1و9/041هاللا.أعلامسيرو@6،5 انوالميز6،6
(6935)ك@6-4/533لاعتالاا

.(1517)ماجهابرعدصرواته

ديرواةالحوزياسأنإلا(3191)داودأبيعد
يحيىطريقمنالمتماهيقهالحلل"

أورواتهأحدللعلالهثيءللا@صلفظ:ثفأليابنعنكلامماالحعدبنوعلي
الححد.ابرررايةعلىيخ@ىروايةحمللمسهالحوريابن

العلميةط(2752)والصرط(2يعلهمسل@لي
عللاترالظرةإالأعطميالرحمنبالشجخصعوامةئحندالنيسقله 1/5المعاثهو@رادالمقهاء،003،احتلافليانحديت سن=علىالحينيولسرح0،0



بالمعنىانحمغتبؤايةلالحتن:محلل

التوأمةمولىصالحباختلاطكذلكاثحديثوأعل
(1)

الاخلاط.قبلعنةفئبأبيابنرواية

-

@ا@ذاقال:@داللهرسولأنل@نهفريرةأبيحديخطاخر:مثال@

فاتكمومافصقوا،فما@ثوكتمال@كينة،وعليكمفامثواالاقامة،سمغتم
فأتموا"

خلافوحصلالتابعين،منستةهريرةأبيعىانحديثهذاروىوقذ

التالي.النحوعلىلفظهفي
الحرقي.يعقوببنالرحمنعد.

الشافعيطريقهومنمالكأخرحه@الناتتوا@ابلفظ.عتهرواة
ويلطحاواريلبخاواوأحمد

ومسلمالبخاريمالك:طريقغيرمنوأخرجه
أحمدروايتهوأخرج@افاقضوا@ا.بلفظ.رواهسيرينبنمحمد.

(1)

2)

3)

4/2لمط@وعارلي3(،2يلأالورقة/6@ارد!أبي 3/1المحود"عودو"6،6 83.

الكوا@و"للاى،االاعاطو@محفقصتحليقمع(23)هالمحتلطي@@كا@اسطر
النير@عدالقيرمعدتحميئ)ك@(اليراشه
دالنفيالافعيروايةوهدهواحد،والمعىومحتصرةمطرلةانحدنجتروايات

.(66)"ر.نولماا

18)واللينيبرراية(751)دالموطأالي لرواية(93)رالزمريمصبأبيلرواية(21

الناليالحسىمحمدس
دشرحبرالطحاويأحرحه.الالحيطريقومى.(67)انورقاال@دالس@في

.(1012)الأحياراتحمة"وفي(5572)المفكل،

2مدهلي 37 / 5وو.264 29.

ولكلا(.(183)الإماماخلصالقراعة5في

(1011)الأجاراالتحمةوفي(5571)الآنىامكل@صحلي

.(185)"الإمامحلصالقرات"في

صحيحهلي
0 / 38مسنلهليا@@،ا@.52@@602@201 2 / 4و2 27.



-

@الف@ائدالعللالجامعدي

ريلبخاوا
(1)

ألو.

هما.

والةاعو

ورواه

أبو.
عةرواهمق

ومسلم،

رايع
(3)

أحمدعتد.وروايتهفاقض@والما.@@بلمظةروا

()ئئهبنم
منلمطريقهومنالرراقعدعتةرواة

(7)

لب@هقي
(9)

فلأتموا"."بلفظ:
(10)أحمد

بلفظ:الرزاقعندعر

لمظه:فيعليهوأحتلفعوف.بنالرحمنعئدلنسلمة

الوحه.هذاعلىرواةوممن@فأتئوا@ا،@بلفط.
عه:ورواهلزهري،اا-

أحمدعند:حفصةأبيبنمحمد

والبحاريأحمدعندالأيلي،خالدب@وعقيل

(189)وا(رلعه(187)و(186)هلإماماحلصالفراعة@في

1صحيحهلي 0 0 / 2(602)(154)

ل@تتر@يشت،نقةتاسحيةالصيلش"المدعيراعس("الماخالو

7/3الكمالهدقهدباسطر. 6 4،1وه4/414البلاعاأعلامس@رو@)2607(،0

.(7182)ففريسهاو@

4مدهثي 8 9 /2.

اهأ.32)سنةتوفينقفو@.أحوالصعاني،كامل،سمهسهمامعتفأئرفو

5/3النبلاء،أعلامرلأسير0،،1القش@،/الظر@ اس(7)التؤيس@وإ1،1

(3403)مصمه@ي

1صحيحهثي 0 0 / 2(602)(153).

4مسده@ي 1 7 / 2الكرىمتهفي(9).(1541)1 9 5 / 2و2 98.

3مسحه@ي 1 8 /2.

يحطئ.صدوقال@صري.يسرفألهواسمحممفأليضحندسسلمفأبوفو
0ولافقاش@@اطر. 6/2"الكمالتهدبر"7،4 82-2 لتقرسهوالا7(،5)ما83

(5826)-

2مسلهلحي 3 9 4سلهلي(13).2/ 5 2 /2.
(174)وا()ك@و(172)لألإمااحل@ع@لفراا@@



بالمحنىانخمقتبوايةلحتع.إ

البخارفيعندةحمزة،أبيبنوسعيب
السخاريعدةالأنصاريسعيدبنويحى

(3)

الئخارقيعند:الهاد،بنويزيد

=

ودا@وأبيمسلمعند:يتهوروالأيلي،ايزيدبنويون@
(6)

الئرمذقيعند:لأزدي،ارايثدبنومعمر
عنه:رواةسلمةأبيبنعمر-2

وأحمدشيبةأبيابنعد:إبراهمبنسعد

أحمدعند:اللهعبدبنالوضاحعرانةوأبو

لي
(16لاله"،الإمامخلفالقراعة@وفيل@.9(،2/9"الضحيح@

المدغي.الألصاريفي@بنسجدسيخيىانقاضي،مجدأبرالنت،النفة
8/4الكمالهالتهنيبانظر: 33"الاللامو@تاردح)1347(،3 هأ،ال@وفيات1

7لا"اقفربو" 55).

1االإمالأ@حلف@القرا.في@4@.@17.@الإمامخل@القرا@في 7@

2/1عحيحهلي 0 0(602)(151).

(327)حامعهفي(7).(572)سهفي

عدوقةالمدليالزمريالقرضيعو@بنالرحلنعدبنسلسةابيبنعمرفو

اهأ.32)تتومييحطئ،

4"رالتمديلالالحرحةاسطر 7 / 5/3الكمالهودقهنيب)536(،61 5 5-3 5 6

.(4910)لنقريباولامكأ،3للأ

نقةالمدني.الزمريعوتلنالرحمىعدبن3بى@هرامعدبمحاق،أبوئو

1يلاشةتوفيعابدفاضل اها27)ويخل.مأ،2

يب@والا@ر2(،183)511ولالكماال@تهديبو"2،لماالالثقاش@4/792-ةالظر

(2227).

7صلهلي(11).(7471)مصنمهفي( 2 / 2@

عطاءبنيزيدمولىالرار،الواسطيعوالةائوكري،ال@اثهغدبنالوصاحفو(

1يلاةونيلاهأ،75)سةترنينت،نفةابكري. مأ.7

6الكبيراال@يخ@الطر. 9 2يه8/ ا@ك@654-الكمالهولتهديط2(،6

(0774)نقربولا)3827(،

2/3صمهفي( 87.



-

@للفعائد@لعللفي@لجامعى

ةاللفظهذاعلىرواهوممنفاقضواإ،"بلفظ:عنةرواةمنومنفم

عنة:ورواهلزهري،اا-

الئخارقيعند:الأيلي،يريدبنيون@
وسليمان

(2)

البخاريعند:العبدي،كثيرس
عثه:رواهسلمفأبيبنعمر-2

أحمدطريقهومنالرزاقعبدعتد:إبراهيم،بنسعد

@اودوأبيوأحمدالطيالسيةعتدإبراهيم،بنسعد-3

بلفظ:عهرواةمنمنهملفظه،فيعليهواختلفالمسيب.بنسعبد.

الوجه:هذاعلىعنةرواةوممنالناتئوا"،

عه:رواالزهري،ا-

أحمدطريقهومنالرزاقعندعد:راشد،بنمعمر

لترمذيوا
الدارميعند:عيينقمابنوسفيان

(12)
عنه.نعيمأبيعن

غه:رواةالغاقضوا"،بلفظ:غهأيضاوروي

منجمعروايةفيعيينةبنسفيانالزهريعنورواهالزهري،ا-

وهم:عثه،الحفاظ

.(17لهالإمالأخلفالالقراع@مي

المجريالعديكتنربىسيمادلاردأبوفو
3/2الكمالاتهدب"انظر: 9 6،)2452(

.(2602)يبهلنقررالا

(175)الإماماخلفلالقرأعةلحي

2مسدهفي 8 2 /2.

3مسدهلي 8 2 / 38و2 6

).(3404)مصنمهفي

يدك@(.جا@هفي

به،لأسلا.

أعلامولمير

ممفمهفي(4

م@دهفي(6

)@سهلحي(8

صدهفي(10

)سهثي(12

هأا63)سنةتوفي

2النبلاء1 9 4 /7-2 9 5@

(3405).

("2 35).

7

2 7



بالمعنىانخمغثروايةللهتع:

الئخاريعند:المديني،بنعلي
الئخارقيعند:دكينبنالفضلنعيموأبو

(3)

الزبيربناللهعبدوالحميدي

فنلمطربقهومنشيبةابيوابن
حنبلبنوأحمد

-

الترمذيعد.العدنيعمرأبيوابن
الرحمنعبدبنمحمدبناللهوعبد

(10)
الشاليعندة

(11)

.(178)"لإماماخلفالؤاع@"في

اقييرميرحمادسعنروسدكن:3واالكوفي،ديمنبنالفضلئحيم،ألو
2لاويخلمأ،2الهسنةتوفينت،نقةالأحول.مرلامم، هأ.1

10/1النلاء!أعلاموالمير3+،ك@-1/2الحفاظ!@تذكرةانظر. 4 1،5وا2

.(5401)سهلتفروالا

(935)@سدهليللأ)كلاا(الإمام!خلفالقراعة"في

.(747")مصنثهلي

1صحيحهفي 0 0 / سننهيراليهقيوحكىلفطه،يمقولنم.(151)(602)2

2الكبرى 97 / روأهاصاللمظةملىأعلملا"قال:أتةالححجسشنملمعن2

مدهفيعةالنأخطأئنلم.قال"،فافيمادز@تفمواعة.ابنيخرالزهري

1الار@ا@ثتح 5 5 /2-1 5 الطرالتركماليالن@ر@ه3(،6للاعف6
2/2"النقيالحومر@ 97.

2مسده@ي 3 8 /2.

ترفيالالمند،،صنفصدوق،مكة.نزيلالعدلب،عمرأليسيخيىلنئحندفو
.(5243)مة

1/2الكيرالالتاريخالظر: 6 5الكما@هنهلي@و"كد،7)2 5 9 / 6،)3826(

(6391)لتقريسااود

لفظه.يقولنم(32لاجامحهمي

الصري:الزمريمحرمةلنالمسورلنالرحلنعدبنئحتدلنافهغدفر(
سه256)مةتوفيصدوق،

4/2الكمالهكدبةإانظر 72-2 3يه73 3لاالتقرساوإ2(،5 58)

الرسالة.@(93وللأالعلم@ةط(93لىلهالكرىلأ،@وفي2/411المجتى"فيإ(



@للف@ائد@لعللمي@لجامع@=

ئسلمعند:حر@،بنصزهير
ئسلمعند:الناقدوعمرو

فرواهفيه،عليهماواختلف)مقرونين(،المسيببنوسعيدسلمةابو.

يخه:واختلفالزهري،عنذئبابيابن

أحمدرواههكذادغاقضوا"،بلفظ:فئبأبيابنعنحمادفرواه

باساأبيبنحماثأ@ثموتابع
()

افجارفيعند:
فديثأليابنورواه

(7)

أخرجهالناتتواا،بلفظ:ذئبأبيابنعن
النضرأبوفديكأبيابنونابعالثافعيئ

(9)
أحمدعند:

(4)

(7)

(8)

9)

1صحيحهلحي 0 0 / 2(602)(151).

سةتوميحافد،نفةالاقدبكيربنئحئدعنروسالعدالي،صكنمادأ2لوالاو3

6/3لالأنبانظر: 1اللاطأعحمو@مير4،4 4 7 / .(5106)اتقريبهو"1،1

9عحيحهلي 9 / 2(602)(151).

2/5يرسنمو 32-3.،3

شةتوفيعالدنفةةأصلهالحقحغي،إيمسأبيبنقمالحس،ألوئو

سأ.220)وقيل:سأ،221)

6الحرب@وفيو.3ك@72بعداد!تلىلح@انظر. ا/الكحالهتهنيبو@ما،7/
.(132)النقريساوإ2(،)مه61وا951

عنم،@@عن(636)امملأ/\"الضح@ح"فيصحراه7(،1يلاهالإمامخلفلالقراعة@ي

ي،اليئعىفنرة،أبيعىالمسيب،بنسعيدعنالزمربعن@ف،أليابن

.@دنكئو@بلفظ.ولكق@ائبيئعنئرنرة،أبيعنسل@ة،أبيعنالزمري،وص

الصدلي،@لى،ال@فديك،أبيسئنلمبنإسماعيلبرئحتدعل،بسطأبرئو
سأ.200)مةتوليصدوق،

1/3الحناتوالو@هما،9/6ابخلاطأعحم@سيرانو. كلاه(.6)ولالتقريعه5،3

(66)المأنورفالهال@ير

بكبتعاشهورالضرأبوالبعداث@،مرلاهمالليثيئنلمبنالقاسمبنهشمئو
ه@.207)شةرتوفياه@،34)سنةولدئت،تقةقيصر.رلقبما

3وك@583الكمالهتهديب"انطر: 9/545النبلاعاأعحمودير7(،1)،873

5و 4 ك@(.يلاهو@القرجاوهاه،6

2/5منلهلي 32-5 33.



بالمحنىانحمغتروايخةلهتع:محللإ

ريلبخااعد:م@و@

-

ئسلمعندسعد،بنإبراهيمالثاية،رواينهفيذئبأبيابنوتابع
ماجهوابن

الحديث،لمتنالرواةصياغةفيأثرتبالمدنىالزوايةأننجدوهكذا

خروجأبالكثرةالترجيحإلىحجرابنالحافظلجألذانصم@علىالمحافظةأو
الرواياتأكثرأنالحاصل"فقال:بالمعنى،الزوايةوئدتةائذيالخلافمن

القفو@بلفظ:وأقلها@،@نأتمو@بلفظ:@ردت

أي:فاتتوا،فاتكمومافوله:"فبقؤذ:الترجبح،فيأكنرويمعن
بلفظ:عيينةابنعنة@رواهالزهري،روايةفيالقمحيحفوهذافأكملوا:

التصييزأ9فيمنملموحكم@ناتعواإ،
()

أنهمعاللفظة،هذفيبالوهمعليه

(7)أحمدروىوكذالفظه،يسقلملكنصحيحهفيإسناورأخرج
عن

وأخرجهالناقضوا@،فقال:فريرةأبيعنهمام،عنمعمر،عنالرزاق،عبد

رافعبنمحمدعنئسلم
(8)

لافاتموا@9بلفظ:الرزاقعبدعن

(7)

(8)

(9)

9صحبحهفي / 2(8

9صحيحهفي 9 / .(775)تفي(3).(151)(206)2

1الباربلمتح 5 6 / منال@طوعفيلي@(5).(63دعف2
التييزأ."

إنبدلالتمييزافيضعفهاكهنهمعتخىصجهايصنعلاومنا)151(،(602)ث@99

تعصصلاأنلنابدولالفظها،يسقلمملمأأنخاصةصحي@ح،الحديتأص

الحديتيخرجانوسسلمفالحلىفيالصحيح،صا-شرطنفهمخىللصجح

تدركامورومذهلنلك،علمهمسعخطأموطألماظهبحضفييكونوقدالصحيح

الانان.أويهماجرمنوالفطةبالمبئرت

3منهني 1 8 /2.

عابد،نقة@لابوري.اللهعندأبو3،لاصالفيرىزبادأبيسرافعبنئحئدئو

مأ.245)صةنرفي

3وث@603لكسالااوشهذب9/20،1@اثقتانظر: 0 5له7 تقريبماوالا9(،7
(5876).

2/5البلى@انتح 2/2"النقيدالجوهررانظر:.(63للاعقب51 ةردحمد9،7

5/1الفلىب 5



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الإفطاركفارةفيفريرةأبيحديثرواية@يالاختلاف@خر:مئال8

عنبعضهمرواةإذالحديث،هذاروايهفيالزهريعلىاخئلفةرمضانفي

فيأفطررخلاأنفريرة:أبيعنالرحمنعبدبنحميدعنالزهري،
ئتتابعين،شهريخنصيامأؤرقببما،بعتقيكفرأنصل!اللهرشوذمرةفا؟رمضان،

تمبر،بعرقع@اللهرسؤلفأتيأجذ،لافقال:منكينا،ستبنإظعامأؤ
إليهأخوجأحدأأجدماالله!رسوليافقال:بط،فتمتقمذاالخذفقال.

رواهوالذيكلمه."قال:ثثمأتيابة!بدتحتى@اللهرسؤذفضحكمي،

وأبوجريجوابنالأنصاريسعيدب@ويحيىمالكالزوايةبهذه
()

أبيأحوالمدحي،الرمريالقرسيعوفبرالرحمنعدبنحميدإبرايم،ألوئو
ابنوكتطهاهأ05)توفيإنهوقل.هأ،95)لسةترفيتقة،الرحلنعدسسلمة

(2)

1"الالط@قتالظر 5 3 / 3الكمال@2/تهديبو@والالنقاش@4/641،ا،هوه5 0

3 0 .(1552)ودالتؤيبه)6151(،6

سالرحمنعدبرواية(30)والئباني،الحسئحندسلرواية(34لادالموطا"في

سجد،بىسويدلرواية(4رلللألزمري،امصع@اليبرواية(802)و3،الفا

وأحسدصتحقبقي،(651)مندهديالافحيئوأحرجهاليني.يخيىلرواية(815)و
3/1ومسلم1(،177)رالدارير2/61،5 3 )2932(،داودوألو)38(،(1111)9

حريمةوابنالرسالة،ط.(3102)رالحلميةط.(3115)الالكرى!يررالسائي
6الآتار@2/معانيشرح@فيوالطحاويشحقيقي،ا(لا3) 0

العلميةط.و@ي
ط(2397)والعلميةط.2/902والدارقطي)3253(،حادوألن3(،231)

01/2له"،الالعللوفيالرسالة 3 4/2والميهقيا(،لعما6 2 لهالمعرلته،1وفي5

الوعيط.(8679)والعلمةط.(2479)
1/2الصغير"الارلخ@فيالئحارقيأحرحه 3روالالكرى!ثىوالقي9،0 11)@.

الرسالةط(3101)والعلية
2/2أحمدأحرحه. 3/1ومسلم7،3 3 (9431)حربمةرابنلط(،(1111)9

2/6الاثار"محاني@شرحثيوالطحاويتحقيقي، 0

)4213(،الحلميةط.وفي

1/2""@العللليواللارقطني 3 4/2والميهقيا(،يعلا6 2 لهالالمعرفتهوفي5
ط(8678)والعلميةط(4782)

قصدصالمدنى.اوي@ألوالأصحي،مالكبرأري@بناللهعبدبناللهعبدفو
سه-67)سةنوفيجمم،



بالمحنىاتحلغت@وايةرلعتع:علل
-

اللهوعبدأوير
(2)

وفليحبكرأبيبن
(4)

بنوعمرسليمانبن

عثمان
(6)

ويزيدلمخزوميا
(8)

وشبلعياضبن

(1)

اسظر
"

4/1الكمالاالتهديب 7 5ةالإسلام!و@تارلح3(،3)سا9 3 وفيات4
.(1234)لتقرسهوداهأ،ا67)

2/02رقطنيلدااأخرج@ 2ولالحلميةا@1 4/2ليهقيوالة،لرسااط.(39 2،6

يصمأنرمضادفييؤمايفطرائديأمرلمجتالهرشؤلأد"الزواية.هنهفيصزاد

وقالشهاس@،ابىعنعمر،بنالجسارعدتابعه@الدارقطي.قال@،مكالهيوما

لالقولمجه،ول@الزمريصالأيلي،عنروبرالجبارعبدأيفا@رواه"البنهقبئ:
عنالطرقآحدفيموجوثةالزياثةمذهأنكماتحريحها،سيأتيالجمارعدورواية

أيصأسعدبنمتيىوايةوفيشأتي،كماأيضاسحدبنالليت
توفيتققيالأنصاري:حرمبنعنروبنبكرأبيبناثهعبدضحتد،أبوالإمامئو
4/9الكمالا@قهذبةانظره@.ا03)وقيل.هأ،ا35)ممنة 3(،178)ولما7

3لاالتقريبهر@53،1-5/413ابء"آعلامو@سير 23).

9شةفياللارقطيالطريقمذاذكر / الرسالة.ط(2397)وعقبالعلميةط.202

الأسلمي،أوالخزاعي،المغيرةأليلنسليمادبنفلجحالمدلي،يخيىأئومو
)ملااهألسةتوفيالحطا،كيرصدوقالملك:عبدواسمهلففيحةويقال

3ولالبلاءآ-والهيرالألاس@2/.@انطر: )3ء5(.والاققريب@5،1

9ه@ثيالتارفظنيئالطريقمداثكر / الة.الر@ط.(2397)والعلميةط.202
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يللفعائد@لعلل@لجامعلحي

ال@هوعبيد
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عبدبنأشهبروايةفيسعدبنوالليثزيادابيبن

العزيز
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بفويا.لي@وليثفرنرفأليعنمجامدعىاللبث،وعن@،البئ



لالمعنىاتحمفتبفايةرلهتع:محلل

ومحمد
(1)

هذهوفيهريرة.أبيعنكعببن

همسوخالفهمإطعام،أوصيامأوعتقالتخيير:
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فلك.يخروقيلامأ،17)وقيل:اهأ،له.سنة
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كلاموسيأتيتقاشا.وكلهم@وأملكشابقوله:عينةابنصمنضؤر،برمحلى

الأوزاعي.طريقمىالزياثةمذهعلىابيهقي
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بنحميدبملالمسيببنسعيدعنفقالالاسنادبهداالوريعنفرراه
"الأوله.رالمحفوظنما@قؤلوفوحقصمقيابنأخرحهالرحم@.عد
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3لاالكبرىأ@فيالانيأحرجه:( 3ولاالعلية@(11 حمالةوأبرالرسالة،ط(10
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(7154)
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الر@ا9
لة

@
2الب@كلاالتحانطرالبرارعدالزوايةمدهأنححراب@وفكر 0 9 / عقب4

9سننهميالذارفظنيئالطريقمداذكر / ط.(2397)وعقبالحلميةط202

لة.لرماا

تبلها.وتيلامأ،4لاشةماتثت،تقةالأ@وي،عنرو،بنأميةلنيسماعيل

1/3الكبيراالتاريغانظر: 2 2الكماال@1/وال@هذيطا(،لع@.4 2 2و1 2 ثأ،الا2

كأ.25)ققريبهاو"

ط.(2397)وعقبالعلصيةط.2"2/9سننهفيالذارفظيئالطريقمذافكر

لة.لرساا

مق@ول.المد@ي.التيي،القرشي،عيق،أيبناللهنجدلنئحئدئو

6/38الكمادالتهذبالظر. 6(45 9رووالالكاس@ا6(،9 س@والالتقرى،7

ط.(2397)وعقبالعلميةط.2/902سننهفيالذارئظنيئالطريقمدا

لة.لرساا

المولىالأسديعياشأبيبنعقبةسموسىالمدفي،ئحشدأبوالفقيماالثقة

ام@.41)سةتوليالمغازي،نيبمامنقيهتقةالزلير،

7/2الكسالهتهديط"ةالظر 7 04الاسحههو@تارسخملا(،7يلا1 9 فيدو9

.(6992)ولاتقرلبامأ،ا41)

9سننهفيالذارقظنيالطريقملافثر( / ط.(2397)وعقبالعلمية.@202

لة.لرساا



=
@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

اللهوعبد
(1)

بحيىبنو)سحاقعقيلبنوهتارعيسىبن
(4)

العوصي
()

وثابت@
(6)

ثوبانبن
(7)

وزمعةالرحمنمحببنوقرة@
(9)

بن

وبحرصالح
والوليدالسقاء(11)

(13)
بنوشعيبئحمدبن

(2)

3)

(5)

(6)

7)

(8)

9)

(12)

13)

مأ.23")مةترفينققيةالكوديضحتدألرالرحم@،عدسيمىساللهعبد

4/2الكسال!دتهذباسظر. 3 2و5 3 2/4لاعتدا@هاودميران)0643(،6 7 0

(3)32،تؤسهوداى،4)ما

الرسالةط(2397)وعفالعل@يةط.2/902شهليالئارفظنيئالطريقمداثكر
الرمالة.ط.(2397)وعقبالعلمية@2/902ستهفيالتارفظيئالطريقامدفكر

صدوق.الحوعيالحصىالكلي،علقمةسيخىبنإمحاق

1/2الكمالهتهذي@1انظر 0 1/2لاعتدالهاودميزان3(،لط2 0 لمأ،.1)4

.(391)لتقريبهاو!

الرسالة.ط.(2397)رعقبالعلميةط2/902@سهليالدارلظنيالطريقمنادكر
نقفةتاتبنالرحلنعدوالدالحصقي،الاميالحنينرلان،بنتابتفو

4الكحاال@1/القدبا@طر. 0 .(811)والالتقريب@لملأ(،2)@الكاش@و7(،)ما4

الرصالة.ط.(2397)وعفالعلميةط.2/902سنهثيالذارفظيئالطريقمذافكر
الرسالة.ط.(2397)وعقبالعلمية@2/902شهفيالئارقظنيالطريقهذافكر
ضعيف.مكة:سكناليمالي،الحنديعالحسرسةوه@ابر

3/3الكمالهشهدبةانطر 2/8الاعدا@أولميزانلث@91(،1 1،)4092(

.(2035)لتقريب!والا

الرسالة.ط(2397)وعقبالحلميةط.2/902سنمهثيالذارفظيئالطرينهداثكر
يسقيكانلأنةبالمقاء.المعرو@الفصلأئرالبصريم@الاهلي،كيزبرسحر

اهأ60)ةدتضع@،ال@ماوز.ليالححاج

3الكمالهتهدي@"انظرة 2 7 / 3و1 2 2@اا/الاعدا@هولميزانل@26(،8

.(637)تقريبهولا1(،127)

لة.الرساط.(2397)وعقبالحلميةط.2/902سننهفيالذارقظيفكرهالطريقهذا

ماتمتروك،لالبلقاء:حصنوالموقراللقاويبترألوالموقري،ئحتدبرالوليد
(@182)شة

8/1الكبير،التريخ"انطر. 5 4الكما@اتهدبو")2452(،5 83 او@7/
وك@(،29)

(7453)لتؤيبها1

9ير@سهالذارفظنيئثكرهالطربقمدا / طك@(97)و@فالعلتط.202
لةلرساا



بالمحنىانحمغتر@ايةرلهتع:محلل

ونوحخالد
(2)

الئخارئ:قالبه،الزهريع@جميعهممريمأبيبن
@نئلم،بنالوليدروايةفيا@ظة@زهوكأ@كأينإهؤلاءوحديث"

مسحدةبنحمادروايةويروالليثمالك
(6)

هذهوتابعمالكعن

أبيعنسلمفابيعنالزهري،عنرواةأتةإلاسعدثبنهامالروايات
بنسعيدهريرةأبيعناللفظبهذاانحديثهذاوروىهريرة

2)

3)

5)

6)

ط.(2397)وعقبالحلمةط.2/902سننهليالذارمظيفكرهالطريقملا

لةلرساا

لحمعهلالجامع،يعر@3،مرلاالقرضيالمر@زي،مريمأليبرلوحعص@فأبو

امأ.73)سةترثيانحديت،يصعكادالحلوم.

8/2الالكاسل!الطر. 3ول@الكما@تهنيبو9،2 6 التقرس@و@)0907(،+9و8

9سننهفيالذارفظييئدكرهالطريق / ط(2397)وعق@العلميةط202

3@ريخرللارتطني.اوقاللة.لرساا
"

1/3الصغير!اقلىدح@ 25.

نةومموفوالوليد،قالدمكدارقال.2،لا/3الالتهبلهليالرعبدابندكره

عيهتالنبيلخيرهألطررحلأأدالموطأ!:@فيمامالكع@والصوا@مالد،على
يطعمإ.أويصومأويعتقأن
ها.202)شةترفيتقفالتميي.مسحدةلنح@ادالبصري،شدأئوئو

9/3النبلاء"أعحمدهيرانطر: 1الإسحم!تريخر@6،، 3 ه@،202)وفيت0

.(1505)تفريبااو"

4/2اليهقيأخرجه. 2 5-2 انحدغتاهدمحةلنحمادررىدرقذوقال:2،6

الحماعقه.روايةدحرالزمري،عنمالك،عن

9الاريادنغليححرالنقال / سعد،لنمئاملرخالفهم(9361)عقب402

قالويخرهداودألوخرحه.فريخرة(أبيعنملمفأليعنالزهري،عنفرواه

حريمةالنصحيحواصظر.سحد،.لنثاميخهاخطأعوانة.بوو(حزيمةرالنالزار
لاسالكاسلاو")7582(،عف2/502عوانةأبيومدصتحقفى،ما\(4)عفص

8/4عدي انحديتمداروايةفياختلفواقدسعدبىفامع@الرواةأنكما1،1
سلمفأليعنالزهربصمحد،لنمنامعنفحيث،أليالنرواةمقذأيضأ،

رمفادهلىقطر@رو(الئيئ@ل@رخلحاء1قال.فرنرةأبيعن

2/8والدارقطني8/11،4الكاملالحيعديراس)39*(،ثاودألوأحرجه. 91

حفص.دنانخننرواةحي@فيالرسالة،ط)،032(والعلية@



=

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

المسب
أيضا.(1)

للفظناقلةبالرطءمقيدةالزهريعنالجماعقعصرواية"البيهقي:وقال

علىالحديثوأدائهمحفظهم،لزياثةبالقبولأولىالثرع،صا@
"وجهه

9/4"الأشراتتحفة9انظر: 14/4"المهرةإتحاف9و)57221(،7 5 7

-4 6 1(18003).

روىمابالمعنى:الحديثروايتهبسببر@ريهفيهومما@خطا@

رجلأأنجابر:عنالزبير،وأبيعطاءعنكهيل،بنسلمةعنشريك،
فباعوهثينه،فييبيعوهأن@اللهرسولفأمرهمو@ينا،مدثرأوتركمات
مائةبثمان

الفوائد9فيالحربيطريقهومنل@3902(،شيبةأبيابنأخرجه:
.(102)المنتقاة!

"أحرجه

4/2والهقيتحقيقي،ا(مال@حريمةابن الحقدي.عامروابو2،6
2/2عوانةأبراحرج@ 0 2/2ارقطيرالد)7582(،5 1 ط.(24)2،والملميةط.1

10/2له@،دالعللرفيالرسالة 4 أليعنالزهريمدعنسعد،بنمنامكلاهماص1
فيلأفلهوقعأتةفحتنة@اللهرشؤلأتى@لىرخلأأن"هريرة:أبيصسلمقي

فيالذارفظنيئأخرجه.نعسه،لالاسادسعدبنفامع@بلال،سليمادس
10/2@الحلل! 4 ينكرولنم"3/1،3الالتمهيد!فيالبرعبدوابنا(،لالعاس1
الترتب.علىالكفرةجعلىرلكهالإفطلىشب
10/2دالحللا@يالذارفظيئصرراه 4 بنمتعنئح@مأبيطريقسا()مماس2
زيادة.منامعنالرواياتجميعوميسلأ.صبهسلصفأليعىالرمربصسعد،

مكال@يومأيصومأنأمرةيث@اللهرشؤلأن

لتحقيقي،(591ياخزيمةرابن1(،167)ماجهواس2،ي@20أحمداخرجه.
2ولاالحلميةط.2/091والدارقطني 52)و(30 لهالحللا،وفى،الةالر@ط.(30

10/2 4 4/2بيهقيواا@،)@ع@5 2 5
2و 26.

4/2الكبرى!الال@ 2 أحمد.روايةلفظ(3).5



بالمحنىانخمغث@ؤايةلالهتع:محلل
=

3/3أحمدوأخرجه: 4لاالاثارامئكلدثرحفيوالطحاوي6،5 93)

3للاالأخياراتحفة9وفي 4/1والدارقطني)؟،(03 3 4وللاالعلميةط.8 26)

10/3والبيهقيالرسالة،ط. 1 ثكين.بنالفضلوهونعيمأبيعنطرقمن1

تحفة@وفي(4938)لانار!امنكلئرح"فيالطحاويوآخرجه:

3للاالأخيارا الأصهاني.سعيدبنمحمدطريقمن(03
بهذاضريك،عنسعيد(بنومحمدنعبم،وابرشيبفأبي)ابنثلاثتهم:

لاسناا

ومتنأ.سندأمعلولحديطهذا
وجهين.منفمعلولإسناثهاما

/3الكمالاتهذب"فيالمزينقلإذفيمطتكلمقدشريكأإنالأول:

38 سعيدةبنلبحيىقلت9قال:أثهمحمدبنالجبارعبدعن(2722)5

بريعقوبعنونقلمخلطأ"،زالماقال:بأحر؟خلطإئماشريكأأنزعموا

عنونقلجدا@،الحفظسيئئقة،صدوقشريك@فيه:قالأتهشيبة

مائلإالحديث،مضطربالحفظ،سيئشريك@الجوزجاني:
(1)

فييزيدومما
الاختلاط،بعدعنهرووهإتماشريكعنرواهمنغالبأنالحديثضعف

سمعتهف@نعيمأبيخلا
الاختلاطقبلمنه

ابنوهوبعطاء-الزببرأباقرنشريكأنف@@لسند:في@لثانبةولما@لعلة

طريقمنالمحفوظإنبلالجمع،هذاعلىلهمتابعاأجدولمرباح-ابي

يقرنولمسلمفعنالثقاترواهكذاجابر،عنعطاء،عنرواهأتهسلمة

هذاروايةفياختلافهمنفلعلهثريك،غيربعطاءالزبيرآبامنهمأحذ

عندالحديطهذاروىأتههذهروايةفيثريكاختلاتيؤكدومصاالحديئص

3/3أحمد 9 تحفةوفيا(4كا.)المشكل!شرح"فيوالطحاوي3،9وا0

ضدوالغ@انصب،معروفلالجوزجانيخصوصثضدميلهمنمر"سانلةقولهيا(

ا.لها/2العقلياضعفاء"فيكماباتنغ،رميممنونريكالصص،

1التريني،عللنرحدمفدمةانطر:(2) 1 1 / همام.ط1



=

ثللفعائد@لعللالجامعفي

به.جابر،عنعطاء،عنكهيل،بنسلمةطريقمن(3037)الأخيار@ا

أيضا:لعلتينمعلولفهوالمتنعلةوأما

وهذاصاحبم@وفاةبعدالمدبربع@ححيماللهرسولانمعناهإنالأولى:

هذهتوهينإلىالعلماءذهبوقدسيده،بحضورلاعهأنهفالمحفوظوهم،

1لاسننمهفيالدارقطنينقلفقدالروايف 3 9 / (4266)وعقبالعلميةط.4

رجلاإنشريك:قول"ةقالنهاالنيسابوريبكرأبيشيخهعنالرسالةط.

ثمنهودفعةكهيلبنسلمةعنالأعمش،حديثفيلأنمنه؟خطأمات،

عنالزبير،وأبوثينار،بنعمرورواهوكذلثدينئ@ه،@لض"وقال:إليه،

10/3البيهقيوقال"،بغيومحيأكانالمدبرسيدأنجابر: 11:

فيوقالهذالما،فيشريكخطأفيالحدبثفيالعلمأهلبكلا9
أجمعواوقدالوعي:إط.(59202)والعلميةط.(6075)عقب@المعرفةلا

وحسينكهيل،بنسلمةعنالرواةلإجمعذلث.فيسريكخطأعلى

أنجابر.عنعطاء،عنكلهمسهيلبنالمجيدوعدوالأوزاعي،المعلم،

/4ا@اري،@ا@حفيحجرابنوقالصاحبط،إلىفدفعهثمنهأخذ@لمجالنبيئ
5 3 الذيحياةفيالمدبربيعأنعلىالرواياتهذهفاتفقت9:(2230)2

فأمرهم"قوله:أعنيالذيخقذكررواينهفيجاءئهف@و@ما@لثانية:
ثينم@.فييبيعوهأنلمجرواللهرسول

وجهين:منوهمالذينذكروكذلث

غيرهولاالدينيذى@او@مختصرفكهيلبنسلمةروايةإنالأول:
لفظه.بيانسيأتيكما

ةسألهلمجفهاللهرسولأنوكيره:سلمةطريقمنالمحفوظإنني:و@ن

فباعدينعليهكانأنهوليسالصحيح،هواللفظفهذا"يخزه؟ماذألك"
بالمحنى،الحديثهذاروايةأرادشريكيكونوقدالرجل،ثينلبقضيالمدبر
رواها:فقدالصحيحةالروايةاماالنحو.هذاعلىيخهفوهم



بالمعنىانخمغتر@ايةللحتغ:محلل

بشيربنثيم
(1)

(3955)داودوألي)244(،منصوربنسعيدعند

ووكيع
(3)

3/0البخاريعند )2152(،ماجهوابن)0322(،91

7/3لنسائيوا 0 ط.(4ما3)ولعلمبةاط.(5002)لهلكبرىلأ،ا"وفي4

سالرا

بثيربن
(4)

.(1867)9/19الجخاريعند

عبيدبنومحمد
()

(5003)الكبر@!"فيوالشالي3/37،0أحمدعند

4ولىالعلميةط. الرسالة.ط.(98

عنعبيد(بنومحمدبثير،ب@ومحمدووكيع،)هثيم،أربعتهم:

خالدأبيبنإسماعل

7/43ئيلنسااجه:خروأ ط.(6250)و(0250)لهى@ا،لكبرا@وفي0

عيية.بنسفيانعنالرسالةط.(6205)و(4ما3)والعلمية

عنعطاء،عنكهيل،بنسلمةعنوسفيان()إسماعيل،كلاهما:

لهعبدأأعتقأصحابهمنرجلاأنع@رواللهرسولبلغقال:الله،عبدبنجابر

ودفعهمائةبثمانالعبدطاللهرسولفاعغيره،ماللهيكنولمثبر،عن

مواليهإلى

عطاء.غيرجالرآصحاثسريكاخالفوقد

3/13وأحمدبتحقيتي،(9101)مسندهفيالثافعيفأخرجه: 0

3و 6،9

9وه/(14)(997)3/78ومسلم ثيلنساوا)7593(،ودداوأبو5(،9)(997)7
الزببر.أبيعنطرقمنبتحقيقي(2452)و(2445)خزيمةوابن5/6،9

(7312)دالنفريا"الحميسالوا@اقدلي@كيرئبتالنق@ومو.(1)

"عطاء...عنسلمفعنخالد،أليبن@سماعيلعطاهعن@المطبوع.فيحاء(2)

2الأشرا@اتحثةمنإوالمتت 83 / (24أللا2

(74الى@التقريطعابد!حافظتقة@وهو:(3)

5للاالتقرسه@حا@طهثقة"وهو:المأ 75)

.(6114)داققريبهيحفط!د@قةوهو:)مه

وهو.يلا(
أحمدروايةلمط(7)لمحأ.ل@3دالتقريبمانبشهنقة"



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

(16662)الرزاقوعبدبتحقيقي،(9301)مسندهفيالافعيوأخرجه:

3/2حمدوأ)36661(،و 9 3و4 0 ريلبخاوا)3752(،رميالدوا3،و*8

3/1و(2231)3/901 9 8/1و(2534)2 8 2و(6716)1 7 / 9،)7496(

5/9ومسلم 1(،2الاوالترمذي2(،135)ماجهوابن)95(،(997)7

4ولا(4978)والعلمية.@وي@994((4997)الكبرى!"فيوالنسائي 97)

حبانبنوا9(،لمهوالما(3)رودلجاابنوا)5281(،يعلىوأبولة،لرسااط.
3والبيهقي)0394(، 0 8 / 1 0

3و 2يلأوالبغوي0،9 بنعمروعنطرقمن(42

3/3حمداوأخرجه: 3/1لبخاريوا9،3 5 فيلنساليوا4(،152)9
4/371لدارفطنيواالرسالة،ط.(4لماولالعلميةاط.(8005)الكبرى@"

3والي@هفيالرسالة،ط.(4262)العلمبةط. 1 3 / 1 0

بنمحمدعنطرقمن
ا

رجلأكققال:أئهجابرعنومحمد(وعمرو،الزبير،)أبو
مالألك9فقال:فياللهرسولذلكفبلغثبير،عنلهعبدأعذرةبنيمن

بئماناللهعبدبننعيمفاشتراه@امني؟يثتريهالمنقال:لا،ةقال"،فيره؟
ثوهممائة

2(،1الاالترمذيأخرجهمالهشهدشريكحديثإنفائل:يقولوقد
@ينار،بنعمروعنعيينة،بنسفيانحدئناقال:عمر،أبيابنحدئناقال:
ةغيرمالايتركولمفمات،لهغلامأدبرالأنصارمنرجلأأنجابر:عن

النحام.اللهعبدلننعيمفاشتراةفيالنبيفباعه
دفعماوهذاعمرأبيابنلأجلالحسن،ظاهرهالإسنادفهذا

صحيع.حسنحديثهذا9عقبه:يقرلخلانالترمذي
موتذكرأعي:نفها-شريكحديثبعلةمعلولالحديثهذاأنإلا

الخلىي.روايةلثظ(1)
.(6391)التتريباصدوق.إوهوعرأبيبنيحىبنمحمدرهر(2)



بالمعنىانحمغتروايلألالهتع:محلل
-

1للاالمسند""فيلخاالثافعيقالفقدالمدبر-سيد ذكرهعقببتحقيقي(09

يعني:منه-سمعتهلأهكذاالموت:فكربدونيعني:الصحيحة،سفيانلرواية
فمات،لهغلامأمنارجلدبزكتابيفيوجدتثمث@ريعامةسفيان-من

فابنسفيانمنكاندإنسفيان،منخطأأوكتابيخطأصيكونأنفماما

الليثحديثجريجابنومعسفيان@منالزبيرأبيلحديثأحفظجريج

بنوحمادثبر@الديحياةفيهيخبرأتحديىالحديثيحدالزبيروأبووكيره،

أنإلى@وحده..سفيانمنعمرولحديثأحفظوغيرهسلمةبنوحمادزيد

يكنلمأنهقديمأعيينةبنسفيانلقيممنواحدغيرأخبرنيداوقدقال:

كتابي.فيوجدتأنيأخبرتهحينبعضهموعجبدهاتمهحديثه:فييدخل
زللاأوخطاهذاولعلقال:الماشا

(1)
فيالبيهقيوقالعنمه.حفظتهامنه

البخاريرواه"الوعي:ط.(20590)والعلميةط.(6075)عقبالمعرفقا@

بنداسحاقشيبة،أبيبربكرابيعنمسلم،صرواهقتيبة،عنالصحيع9في

حنبل،بنأحمدرواهوكذلكاللفظ،هذافيهلي@سفيانعنكلهمراهويه،

منومسلمالبخاريوأخرجه:فلك،فيهليىوالحميديالمدين@،بنوعلي

ئمنهإ.إليهفدفىفيه.وقالمئله،جابرعنعطاء،حديط

ذكرفيهاالتيالروايةعلىالثافعيتابعهعمرأبيابنأنيعني:وهذا

خطأ؟هكذاعنبعيدسفيانأنسيجدسفيانلطريقالمتتبعأنإلاالموت،

رواهإذفيصالموتذكردونمنعنهرووهالحفاظالثقاتالرواةلأنونلك

.(16663)الرزاقعبد

.(1222)لحميديوا

العي!:الالئافحيفيالسيوطيتالا@@
0 9 والأماكشابنسحليكذاالرافعي:القال7

منأيمنهخطأقولهيقالأنحنومنميزللاأوقعاتفئأوةالمعنىوكان

قولهلحلكويوافقسثياد،منزللموأوالكتابمنخطأأنهوالمعنىالكتاب،

سفيافه.منحطأأوكابيخطاسيكونأدف@تاأولا،



-
يالفالائد@لعلل@لحامعفي

97مسلمطريقهومن7(،4603)و(93502)شيبةأبيوالن / 5(997)

2للأالبغويطريقهومنبتحقيقي،(1095)مسندهفيوالثافعيلاه(. 42).

3حنبلبنوأحمد 0 8 /3.

سعبدبنوقتية
(1)

9البخاريعند /301(2231).

إبراهيمبنوإسحاق
(2)

97مسلمعند / 5(997)(59).

عمارسوهثام
(3)

.(2513)ماجهابنعند

خبثمةوأبو
(4)

.(1825)يعلىأبيعند

()النافدمحمدبنوعمرو
.(1977)يعلىأبيعند

المقرئوابن
(6)

.(983)المنتقى!"فيالجارودابنعد

الزعفرانيالصباحبنمحمدبنوالحسن
(7)

3البيهقيعند 0 8 / 1

فعي،واثسيبة،أبيوابنوالحميدي،لرزاق،ا)عبدجميعهم:
المقرئ،وابنوعمرو،خبثمة،بوواوهام،و)سحاق،وقتيبة،حمد،وا

يذكرفلمجابرعندينار،بنعمروعنعبنة،بنسفيانعنوالحسن(
المدبر.سيدموتمنهمأحد

خالفعمرأبيابنأنولوالئان،هذافيالصنعةأهلهموهؤلاء

علىاجتمعواوقدبهمفكيفإليها،يلتفتلاشافةروايتهكانتمنهمواحدأ
انيبعدفلافعياثروايةوأمافيه.وهمهعلىثلبعضكبلافهذاخلافه،

أوالموت،فكرثونالحديثهذاروىتقدمكمافهوكابه،سالوهميرن

)،(

(6)

7)

(8)

(5522)لسهافص1شهالنهمهومو.

.(332)التؤببا@@نجلأحمدسقرينمحتهدحافطثقة1رمو

.(7303)@لنقربامقرئ!!صدوق@وهو.

(2042)اققري@انشأ@نقةومو.

.(5106)التقريبه"حديشافيو@حافطثقةرهو@

.(6054)الالنفريسه9نقة@المقرئ.بريدلنافهعدمحمدسوهو
ا(.)اهأ"الققرب@الثقتهومو

ماقريأمينارب@عمروحديتتخريجتقدموقد
سفياد.منيى3الولانيحرم



بالمحنىانخمغتر@ايةلالحتن:@لل
-

منأفضلالمتقدمسفيانوحديثبأخرة،سفيانعنللافعيالروايةهذهأن

فيعبارةبمايجادالخطأهذاوقوعسببعنلعضهميسألوقدالمتأخر.حديث@
إفن؟العبارةهذهجاعتأينفمنمثلأ:فيقول@تاللهرسوليقلهالمالحديث

0لحالالبيهقيقالفنقول: 3 1 1 / 1 يعني:له-الخطأهذاوقعالو)ثما0
بنأحمدبكرأبوأنبأناقال.الحافظ،ال@هعبدأبوأنجرنابماولغيرهلثريك-

حدثناقال:حرب،بنغالببنمحمدحدثناقال:الفقيه،الحسنبنسلمان

عنأبي،حدثنيفال:هام،بنمعاذحدثناقال:المثمعي،غسانأبو

اللهعبدبنجابرأنثينار:بنوعمروالزيروأبيرباحأبيبنعطاءعنمطر،

بهفدعافمات،حدثبهحدثإنمملوكهأعقالألصارمنرجلأثأنحد

قال:انإلىكص!بنعديبنياحداللهعبدبننعيممنفباعهالنبيئ-يخور

موتعنبإخبارولي@العتق،شرطمنفمات(حدثبهحدث)إنالوقوله:

البيع،عدفيهالرجلوفاةذكرفيالرواةلبعضالغلطوقعهناومنالمعتق
روايةعليهيدلوالديالتدبير.يومالعتتىشرطفيوفاتهذكرو)ثما

حدثبهحدثإن"عبارة:أنالحديثهذافيالوهمبنجان"الجمهور..

وهم،وهذاالعبد،عححوواللهرسولفباعماتالمعتقأنإلىاؤلتفمالته

حياةفيفتمالبيعوأماالعتق،شرطمنهيإتماالعبارةهذهأنوالصواب

وفاته.بعدولي@المعتق

يصح.ولاالطريقهذهغيرمنالحديثهذارويوقد

4/1الدارقطنيفأخرجه: منالرسالةط.(4261)والعلميةط.37

أبيبنالملكعبدعنفضيل،ابنحدثناقال:طريف،بنمحمدطريق
لا@:اا@ثهرسولقالقال:الق،عبدبنجابرعنعطاء،عنسليمان@

@لمدبر@ذا@تامجا.خدمةببغبأس
فضيلوابنطريفبنمحمدأجلمنحسنأثهظاهرهإلسادهذا
فيمسلمقالبالإرسال.معلولالحديثهذاانإلا)1(،صدوقفكلاهما

(6227)و(59)كلالتؤيبها"لظر.ا(1)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

عطا.،عنالملك،عبدعنفضيلابنروايةفأما7(:إفىعقبالتمييز"إ

هذاروىإتماالملكعبدأنوذلكوالمتن،بالإسنادبرمتهكلهفوهم

مرسلا@.@النبيئعنجعفر،أبيعنالحدبث@

عنوالصوابطريف،ابنخطاصهذاعقبه:إالدارقطنيوقال

مرسلاإ.جعفرأبيعنالملك،عبد

10/3البيهقيوقال أيضا:وقالطريف!،ابنمنخطأدوهذا:11
الثقاتلأنثحديثفيحديثلهدخلاياه-داللهرحمناطريف-بنمحمد"

رحلأأنجابر:عنعطاء،عنسليمان،أبيبنالملدعبدعنروواإتما
فبعجم@رواللهرسولبهفأمرغيرهماللهبكنولممه،عنغلاماأعتق
جعفرأبيعنسليمان،أبيبنالملكعبدوعنمائفبسبعأومائةبتسع
انتهى.المدبر@.خدمةجملأاللهرسوذباعقال:

ةروايتانلهالملكعدأنيحني:هذاقلت:

جابر.عنعطاء،عنموصولةالأولى:

سندعيهدخلطريفابنأنإلاجعفر،أبيعنعنمعمرسلةو@لثانية:

حجة.بهنقوملاشاذأالحديتدظهرالمرسلة،الروايةلمننالموصولةالرواية

أولهوالسابقفالسندهذا،حديثهفيمضطربطريفابنإنئم
عنأبيمماعن)درش،ابنعنيرويهأنهفسيأتيالثانيالسندوأمااسايد@

المتننكارةمعوامتزجتالأسانيدتعدثتفاف@جابر،عنعطاء،عنحبيب،
اليقين.عظمةاستواءمعالكدابروانقطعالحديثعلةبانت

الطريق.هذاغيرمنموصولأجعفرأبيعنالحديثهذارويوقد
4/371والدارقطني9،1-7/81"الكامل"فيعديابنأخرجه:

حدثناقال:موسى،بنيوسفطريقمنالرسالةط.(4258)والعلميةط.

أنعنده،ذكرقال:جعفر،ابيعنالفاسم،بنالغفارعبدعنجرير،
@وو:اللهرسولعهدفيمولاهأعنقهالذيفيحابرعنيقولانوطاوسأعطاء
قالدرهم،مائةبثمانفباعهديهويقضييبيعهأنفأمرهدبرعناعتقهكان



بالممنىانخمغتروايةةلالخعمحلل
=

خدمته.بيعفيأفنإتماجابر.منالحديثئمهدتجعفر:أبو

بنيحىعنهقالإذالقاسم،بنالعفارعبدلضعفةضعيفإسنادوهذا

حاتمأبيابنونقلبثيء!،لي@"الدوري:برواية(1778)تاريخهفيمعين
كانبثقة،ليى"يه:قالأتهأحمدعن(2لطلملأ/6والتحديلاالجرح"في

قالانهأبيهعنونقلبواطيلإ،حديثهوعامة@ن@عئمانفيببلايايحدث

قرلهفرعةأبيعنونقلالشيعةإ،رؤساءمنكانالحدلصمتروكهو"فيه:

فيه!9

الثقاتمنالغميرالحقاءفمانمنكرةمتنهفإنالإسنادهذاضعف

الوهميستبعدولاالمدبر،خدمةفيهيذكروافلمجابر،عنالحديثهذارووا
فيالظروالممحنالحديث،هذافيعليهالحملفيكونلضعفهالغفارعبدمن

بهامب@عندمهئكر"قال.جعفرأباأنونلدمنقطع،الحديثأنسيجدالسند
عطاءطريقفييأتولمالإسناىفي@طاوس"زياثةعنفضلأالذاكر،

أعلم.واللهالسابق،
مئيم،فرواهمرسل،أتهإلاالطريقهذهغيرمنالحديثهذارويوقد
عليه.واختلف

3والبيهقي)144(،منصوربنسعيدعنهفرواه 1 2 / 1 0

الملك،عبدص

مرسلا.بهعطاء،عن

مرسلأ.جعفر،أبيعنالملك،عبدعن(443)أيفآوعده
10/3البيهقيعدورواه 1 مرسلأ.جعفر،أبيعنالملك،عبدعن2

أبيعنالملك،عبدعنهثيمرواهماالطرقهذهمنوالصواب
علبهنوبعلأنهجعفرث

هارونبنيزيدتابعه
(2)

4/1الدارقطنيعند (42وياهالحلمي@ةط.37

لة.لرساا0ط

جحمر.ابيلحديتالمرسلةالروابةترجحيرالحلماءكحمنقدموفد(1)

7لالالكريباعابماشقىل@قةومو:(2) 78).



9
ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

هذه.روايتهعلىتوبعالملكعبدفانوكذلك

1الدارقطنيعندالجعفييزيدبنجابرتابحه 37 / العلميةط.4

لة.سالرا0ط(4260)و

محينبنيحيىعنهقالإذجابر،لضعفةضعبفةالمتابعةهذهأنإلا

يدعلم"قال:(1397)وفيلثيء"لي@"الدوري:برواية(1356)تاريخهفي
فيالنسائيوقالكذابا"،جالروكانزائدفإلاراهممنالخعفيجابرأ

1/4"الكمالتهذيبوفيإ"،متروك"يطا(:"والمتروكونالضحفاء" 3 1

."حدثهيكتبولابثقضيى)368(:إ

الطريق.هذهكيرمنأيضأالملكعبدتويعوقد
10/3البيهقيأخرجه: 1 عنسعبة،عنالأحمر،خالدأبيطريقمن2

مرسلا.بهجعفر،أبيعنعتيبة،بنالحكم
ابنيعني:حجاجعنالقديم،فيفعياثوذكره"عقبه:البيهقيقال

."ةرطاأ

نف@فلكمنالرغموعلىالمرسلة،الروايةتتقوىالمتابعةوبهذهقلت:
فيمسلمقالالمتقدمة،الثابتةالرواياتلمخالفتهشاذ.الحديطهذاتن

اكا،شاءإنفيه،شكلافغلطالخدمفذكرفأما9:(7لاعقبالتميجزا"

10/3البيهقيونقل 1 جعفرأبيعنرويناقائل:داقالقال:آئهفعياقعن2
هذاروىماله:فقلتالمدبر،خدمةباعإنمايثيهووالنبيئأنعلي:بنمحمد

ماحديثهيثبتمنرواهولوحديثىيئبتأحذعلمت-فيماجعفر-أبيعن

تثبتلاأنتقلت:هي؟وماقال:وجوه،منالحجةفلكفيلهكان

لوالثابت-المتصليخالفهالمنقطعتنتفكيفغيره،يخالفهلملوالمنقطع
ذكره،إلىفأحتاجبحديثلي@قلت:يخالفه؟فهلقال:يخالفه-؟!كان
بعأقول:أنيجوزكافىثبتلوةقلتعندك،فيهماعلىفافكرهقال:
علي،بنمحمدحدثكمامدبروخدمةجابر،حذثكمارقبة@لمجالنيئ
أبيع@القاسم،بنالغفارعبدوصلهوقدعنه،الجوابفيالكلامفأطال
بالوضع،يرميهالمدينيبنعليكانهذاالغفاروعبدجابر،عنجعفر،



بالمعنىافحلغث@حايةلالخع:محلل
-

أبيعنعمير،بنعثمانعنعثمان@بنإبراهيمشيبةأبوأيضأووصله
مجاهد،عنرويوقدبأمئاله،يحتجلاضعيفشيبةوأبوجابر،عنجعفر،

عنالزبير،وأبيوعمروعطاءروايةنحوجابرعنالمنكدر،بنومحمد

موافقحديثهمتنأنجعفرأبيروايةمنالمحفوظأنيعني

قدمناها.التيالرواياتلمتون

الطريق.هذهغيرمنالحديثهذارويوقد

بنمحمدحدثناةقال(18يلام@الكبير:.عللهفيالترمذيفأخرجه:

ثابت،أبيبنحبيبعنأبيه،عنإدري@،ابنحدثاقال:الكوفي،طريف

ثين.فيمدبراباع@مالنبيئأنجابر:عنعطاء،عن

وجعلأعرفهلافقال:الحديث،هذاعنمحمدأ@سألتعقب@:قال

إليه.الإشارةسبقتوقدطريفبنلمحمدالطريقوهذامنههيتع@

2/2الأشراف!تحفة"وانظر: 2/3و(1624)83 2 2يلا2 5،)2

3/2المهرقا(إتحافو" 5 3/2و(29هيه8 5 /2المسند@اأطرافودا)9592(،9

9 9(1757).

محهع@هع@هح





ثالثا

المشتركةالعللى



ئد@للفعالعللى@الحامعد

ل@ا@@إيع

@ثقة+-لأزإلنوع+6
علماءعندبالغةأهميةلهاالأسانيدأوالمتونفيالواقعة

اعتباطيا،أمرهايكنولمواسع.وبحثنظرمجالعندهملهاإنإذالحديث،

الأمة،محدث@قدراتعنوأبانتفيها،المتكلمينمنهجيةعنكشفتإنهائئم

والتضعيف.والتصحيحوالإعلال،النقدفيالحديطوصيارفة

أنلامننوعبغض،@ونالأماكنبغضفيالوارثةوالزيا@ات
فيه.غرابةولاطبيعيئأمزوهوالثند.فيأمالمتنفيكانسواءالاختلاف،

إلىمرجعهااثتيالحديخثعللقضاياإحدىهيالزيالمحاتومغرفة
منواحدمستوىفيجميعايكونواأنيبعدالرواةإنإذبالروايات.ألاختلاف

والتثبتالاهتماممنواحدمستوىفيوليسواوالحفظ،والضنطالتيقظ
منالأحاديثتلقيحينمنطويلامداهيكونقذالمقدارواختلافوالدق@.

إلىالتحملحينمنيكونأنالضبطشرطإنإذأ@ائها،حينإلىأصحابها
فيالاختلاففإنوضبطا،حفظامتفاوتةالموأهبوما@امتالأ@اءحين

والإتقان،الحفظمراتبأعلىبلغمنمتهمفالرواةمحالة.لاواردالزيا@ات
بكثير.أ@نىومنهمفلكفى@فومنهم

شيخمنالواحدالحديثسماعفييشتركونماكثيرأالرواةإنثم
بينهمالاختلافيكونالزمنمنفترةبغدالحديثبهذايحدلونفحينواحد،
وتثبتهم.وتيقظهمحفظهممقداربحسب

9"الاقيا@ظر@ثتح(1) 7 / .39المطر".نزمةو@بتحقيقي،1



النقةريادةلالهضك@:رلحلل
-

لافلكنف@البقيةعندتكنلنمزياثةزادلوالئقاتالرواةأحدأنعلى

إذاالئقةالواحدإنحجر:إابنالحافظقالوضبطه،وعدالتهصدقهفييقدح

عنمماغفتهميمكنلاشيئأالمجلمىفلكعنذكرثتمجماعفمجلىفيكان

صدففييقدحلافلكأنكبره،يذكرهولنم

منأكثرفمنالفحذثين،عدونظربحثمجالنهف@منةفلككثرإذاإلا

الضثطإنإذللضبط،مافيةالمخالفةوكثرةالمخالفة،منمكثرفهوفلد

الإمامعنالمزيلقلمافلكمنالضابطشللثقاتالراويبموافقةيعرف
قبل:الحفا@.مندلكانقال:انهأرطافبنحجاجترجحةفيحنبلبنأحمد

الناس،حديثعلىزياثةحديث@فيلأنقال:بذاك؟الاسعندهوليىفلم

زيا@ظفهإلاحديثلهيكادلي@

فيوالزياداتوالأبوابالطرقبجمعتكونالزيا@اتمعرفةإنثئم
مقبولة؟عيرالضحيفمنوالزيادةالضعفاء،ومنالماتصتكونالأحاديث

مجالفهيالثقةمنالزيادةأمايزدلثمأمزادسواءأصلأمر@ودحديثهلأن

بحئناهنا.

النقصانخلافوهيوالزكاء،النمولغة:

أن"التقة:زيادةمعرفاالحنبليرجبابنالحافظقالواصطلاحا:

فيهالرواةبعضفيزيدواحد،ومتنواحدسادب@واحدأحديثاجماعةيروي

1
1/2"الاري@تح .(1)عف4

.2ساا/الحلشظعلومفيالمقعو@6،3ةالزويإالمنهل"الظرة

.(1097)@2/8"الكمالل@هذيب

1/2"الاقيددشحانطرة 5 بتحممي1

أولحلالهمفدوح@ماوالضعبصوالضب@العلالةالحدنجتصخةضروطمنلأد

لةلحمغرالطر:والراهد.حدنجلالمتالع@يقلقذالصعماء@غضأنإلابف@طه،

1الح@بشهعلمأنلا 7 2الاقي،ولتح@تحقيفي،5 4 7 / شحممي1

أ.دلر@ماثة"العروستعو@الحربللسانانظر.



@للفعائد@لعلل@لجامعفي9

قيدهذاواحد@ومتنواحدسناددب@وقوله:الرواقهبقيةيذكرهالمزيادة

أحدهماوفيحادث@،فيمستقلانحديثانرويفاف@9رجب:ابنقالمهم،

منهذاوليىالحديت،بأصلالثقةانفردلوكماالئقة،منتقبلنهاظزيا@ة

كانإذاكلههذاأنواعلم"حجر:ابنالحافظوقاللأالثقة..ريالةباب

"الخلاتهذايخهيجريللاشدانلهكانإذاأماواحد،سندللمتى

لااخرينصحابةعلىالصحابةبعضمنالحاصلةالزيادةأنيعلموبهذا

الأصولأهلبعضواحتج9حجرةابنالحافظقالالمسألة،هذهتحتتدخل
فيويزيدهشخص،فيسمعهوقب،فيكلامارعاثيقولأنالجائزمنبأته
مامنهماكلويؤثيالأول،غيرفيحضرهاخروقب

عنوالجوابسمع...
زيادةفيهوإنفاالمسألةهذهفيالحديثأهلفيهيبحثالذيأنفلك.

الصحابةبعضمنالحاصلةالزيادةأمابعدهم،فمنالتابعينمنالرواةبعض
قاللأقبولها..فييختلفونفلاإليهالسندصحإذااخرصحابيعلى

رواهالذيالصحابيكيرصحابيحديثمنكانتمتىالزيادة"تالعلائي
قبولها"فيخلاففلابدونها

"لأنصاري:ازكرياوقال
مقبولةالصحابةمنالزيادات-أيوهي-

اتفاقأ"

بناللهعبدرواهما@خرين:صحابةعلىصحا@زيادةأمثلةومن@

@لزجلصلاةتفضل@لجماعةصلاة"@ز:اللهرسولقالقال:عمر@
ثرجتما.وعئرينبسغوحله

1/4الترطياعللدنرح(1) 2 2/6وعترط.5 3 السألةشرطأنوليملمهمام،ط.5
وساني.ايصأ،نقاتعلهموالمزيدنققيالرانديكونأنليهاالصحوت

4اقرمذ@طعلل@نرح(2) 2 4 / 63وعترط.1 5 / ممامط.2
1لانكشا(3) / 38و.216 تجحقيقي.2
2/6الكشه@(4) 9 و1

04 بتحقيفي.67
1/2الباتنأدفتحيلا(م@3.ةالفرانداد@ف@(5) 5 تجحقيقي.1



الثمهريادهللنشرك@:لالعلل
-

2/1ومسلم2(،1)كلارميلداوا2/1،7حمدأجه:خرأ 2 2(650)

طريقمنبتحقيقي(4711)عقبخزيمةوابن)987(،ماجهوابن5(،02)

يحى

2/1أحمد 1/3عوانةوأبو0،2 5 طريقمن(1250)0

يمدمحمدبن

بنالوهابعبدطريقمنبتحقيقي(1471)خزيمةابنوأخرجه:

عبدالمجد.

سليمان.بنعبدةطريقمن(215)الترمذيوأخرجه:

2/1مسلمطربقهومنممه(،69)شيبةأبيابنوأخرجه: 22-1 2 3

أسامة.بنحمادعن(250)(650)

بنالوهابوعبدعبيد،بنومحمدالقطان،سعيدبن)يحيىخمستهم.

عنعمر،بناللهعبيدعنأسامة(بنوحمادسليمانطبنوعبدةالمجيد،عبد

بهعمر،ابنعننافع،

السختياني.وأيوبأن@،بنمالكتابعهالتمععبيدوتوبع
برواية(322)والليئيبرواية(341)الموطأ!"فيفهومالك:حديثأما

(271)مسندهفيالثافعيأخرجه:طريقهومنالزهري،مصعبأبي

2/6وأحمدبتحقيقي، 1و5 1 1و2 1/1والبخاري5،6 65-1 6 6(645)"

2/1ومسلم 2 1والشاني)942(،(650)2 0 3 / (911)لهالكبرى@،"وفي2

1/3عوانةوأبوالرسالة،ط.(913)والعلميةط. 5 1لا0 والطحاوي4(،2

(756)الأخباراتحفة"وفي(1101)و(1100)الآئار@مشكلشرح"في

(784)لبغويوا3/5،9والبيهقي2(،540)و(5202)حبانبنوا)757(،و

به.نافع،عنمالك،طريقمنكلهم(785)و

5البيهقيفأخرجه:أيوبحديثوأما 9 به.نافع،عنطربقهمن3/

وعثرون)سبغأثهاالحديتهذافيعمربناللهبمدعنالثابتهوهذا

وعئرين(.لبضعبلفظ:بعضهمرواهوقددرجت@



9
@للفعائد@لحللفي@لجامع

1مسلمأخرجه: 2 3 / نمير،بناللهعدبنمحمدعن(250)(065)2

)بضعأللفظ:بهعمر،ابنعننافع،عنعمر،بناللهعيدعنأبيمععن
وعثر

2مسلم 3 / عئمان،بنالضحاكطريقمن(052)(065)21

نمير.بناللهعبدبنمحمدروايةمثلبهعمر،ابنعننافع،عن

)بضع(ولفظة:
(1)

ابنالحافظقالمعلوم،هوكما)السغ(علىتصدق

بلفظ:نافععنعثمان@بنالضحاكروايةمنمسلمعندوفعما@وأماحجر:

"السغعلىالبضعلصدقالحفاظ،لروايةمغايرةفليتوعثريأ)بفع

وفيوعثرين()خمسوفيه:رم@عمرالنحديتبعضهمروىلكن
نظر.عنهثبوتها

بإسنادهعمربناللهعبيدعن(2005)الحديثالرزاقعبدأخرجفقد

الرحم@!حببالثيخالمصثف،@امحققوعئقثوج@وعرون)خص@وفيه:

@الأصلفيكذا"بفوله:اقه()عبيدعلىالأعظمي
ابنالحافظأنذلكوسبب

عنالعمري،اللهعبدعنالرزاق،عبدعندوقعماإلاقال:حجر،

"ضعيف..العمريلكنوعرون(،)خمسفيه:فقالنافع،

قيالعمرلأنثالروايةبهذهاعتدادفلاحجرابنالحافظقالهماصخفمان
مخالفةفهي"المصئف"مطبوعأصلفيوقعماصخوانقالكماضعيص

لاوفكرهم،تقدمالذينالأثباتالئقاتاللهعبيدلأصحابالرزاقعبدمن

متابعةعليهاتوبعواوقدسيمالاالمحفوظة،هيالجماعةروايةأنفيشك
صرة.قا

1/3عوانةأبووأخرجه: 5 قال:الحارثي،حدثناقال:(1251)0

الذىالعدداستحمالويستعملتسحضبلىئحغةمنالعددعنلهئكتىلفظلضع.(1)
عهيكى

1النحويتاالوارد@معجم 7 60.

1الري!دفتح(2) 7 2 / ى(.5)عق@2

1اللىياالفغ)@أ 7 2 / 4لاالتقريب@"لكانظر:(645)عقب2 @ا.8



الثقةزيادةلالثترك@:لال@لل

-

درجقأ،وعرون)خص@وفيه:بهنافع،عنالله،عبيدعنأساضعأبوحدثنا

9/1"المهرةدإتحاتفيكذلكوهو 6 4(07931).

"حجر:ابنالحافظقال
أصحابمنالحفاظلروايةمخالفةشاذةومي

ثققهراويهاكانو)ننافع،وأصحا@اللهعبيد

وأندرجق،وعئرين)سبعذكرعمرابنحديثمنالثابتأنفتبين
عه.يصحلاوعرين()خمسالفظ:

يقلولمالصحابقعمنعدبعنوعثريأ)خمسلفظ:ذكرصحوقد
وعرين(.)سبعأمنهم:أحذ

سعيدأبيعنفصخعمرابنغيروأما"حجر:ابنالحافظقال
(2)

وأبي
كعببنأبيوعنخزيمةوابنأحمدعندمسعودابنوعنهريرة
أو(عائ@وعنوالحاكمماجهابنعند

(6)
و@ردالسراحعندأن@

ثابت،بنوزيدزيدبناللهوعدوصهيبمعاذعنضعيفةطرقمنايضا

أبي،روايةسوىوعرين()خمسعلىالجميعواتفقالطبرانيعندوكلها

1الريا@فغ 7 2 / ى(5)عقص2

1/1رالخاريك@55،أحمدأخرحه. 6 ماجهواس)065(،داودوألوى(،6)6

1والخاري0،،2/2أحمدأخرحه 6 6 / 1ومسلمثلأ(،7)1 2 8 / لامملأ(2

1/38أحمدأخرحه. 5و2 04)خزيمةواس2،4 لتحممي(71

2رالحاكم)097(،ماحهابنةأخرجه 4 7 /1-2 الىميماجهالنورواية4،8

@زكى@لزخلمغلصحئكملفطها:الحاكمروايةأماالحافط،فكرهالذيالنكعلى
."ضحكء@لزخل!...من@زكى@لزخلينسعوعلاتكوخدك،صحكص

المطوع.مىمقطالمحكوفتيىينسا
قرفصعدهفهرأن@حديتوأسا6(،6فىم@دهديالسراحعدعانثةحديت

ليكماالبرارمرمرعا.حدنهمنأحرحه@مماوعرير(،)لضعأبلفط(67له
مينيوالطبرا)954(،ر!لأسنااك@"

2لالأوسط!ا1 ول@712(لحديتاط.(19
وعنريه.)خمأدلفطالحلميةط.

ديمعادحديت
ك@(،=.5)الالكب@بر"برصهيبوحديت)382(،/20الكبرأ@



-

ثديالفط@لعللفي@لجامع

قالأحمدعندهريرةلأبيروايةوسوىالثك،علىخم@أأو)أربعفقال:

ضعف،...حفظهوفيالقاضيثريكإسناثماوفيوعثرون(،)سبعفيها:

1لل@ئ@ك.أثرلاإذوالسغالخمسإلىكلهاالرواياتفرجعت
0 0

بنسلمةوأبوالأغر،سلمانرواهففدهريرة:أبيحديثأماقلت:

وعشريأ.)خص@بلفظ:@رهريرةأبيعنالمسيب،بنوسعيدالرحمن،عبد

@72

أخرج
4

2/2أحمدسلمان:حديث 2/1ومسلم4،7وه73 2 لملأ(لا2

2/2أحمدسلمة:أبيحدبط 6 5وا6

برواية(342)الموطأ"9فيمالكالمسيب:بنسعيدحديثوأخرج

2/1ومسلمالزهري،مصعبأبيبروابةا323)و)للبثي@ 21-1 2 2(649)

1/1البخاريلحقرونين(:وسعيدسلمةأبيحديثوأخرج 6 6(648)

6/1و 0 2/1ومسلم)7174(،8 2 ونجرهما.(24للأ(64لا2

هريرةأبيعنالأحوص،أبيعنسليم،بنأسعثعنسريكورواه
خمسأأووعرينلسبعأوالثاني:وعنمريأ،)سبعأأحدها:ألفاظبثلاثة

وعسرين(.)خمسلث:والثاوعسرين(،

2/3أحمدأخرجها: 2 4و8 5 5وه4 الوالي.على2
منالحفاظروايةلمخالفةشاذةوعثرين()سبحالفظ:أنريبولا

ل@ه.هريرةأبيأصحاب
بنوأبيمسعود،بناللهعبدعنالبابوفي":(215)عفالترمذيقال
حديثمالك.بنوأنسهريرة،وأبيسعيد،وأبيجبل،بنومعاذكعب،

صحيح.حسنحديثعمرابن

نابتلنزيدوحديتالطبحتين،كلتا(5067)لالأوسطاميزبدساللهعدوحديث=
.(4936)الكبيرا"لي

1ابلىصالمغ(1) 7 2 / مملأ(.5)عتب2



النقةزيادةللهضكلت@رلعلل
-

صلاتفضل"قال.أتهع@الئبيعنعمر،ابنصنافع،روىهكذا

عنروىمنوعاتدرجتا،وعثربنبسغوحمهعلا@لزجلملى@لجميع

)ب@عقال:تهف@عمرابنإلاوعرين()خمسقالوا:إتمايكليهطالنبيئ
.("ينعرو

ثمجزعا(وعثرين)بخمسةبلفظ:المتقدمهريرةأبيحديثساقثم
صحيحأ.حسنحديثهذا"قال:

مسعودابنحديثإخراجهبعدبتحقيقي(1470)عفخزيمةاب@وقال

كتابفيأعلمتالذيالجنسمناللفظةوهذه9:"وعئريندبخصىبلفظ:

تريدأنكيرمنوالشعبالأجزاءذيللثيءالعددتذكرقدالعربأنالإيمان

أتهاوعثريا)خمسابقوله:ب@النبييردولمالعدد،فلثعلىزادلمانفيا
ساقثمتأولت...!ماصحةعلىوالدليلالعدد،هذامنبأكثرتفضللا

درجق"وعسرينيسبعأبلفظ:المتقدمعمرابنحديط

الخم@إلىكلهاالرواياتفرجعتحجر:ابنالحافظوقال

لكثرةالخمسروايةفقيل:أرجحأبهمافيواختلفللنمك،أنرلاإذوالسغ،

حافظ،عدلمنزياثةفيهالأنالسغروايةوقيل:رواتها،

علىصحابيزياثةعلىالمثالهذاعيرأمئلةحجرابنالحافظذكروقد

الأمربلالمحدن@،سيخهتكلممنأعلمه@ا@لاع@رابنحديتصحةليضكلا
اب@رصححهصجحيهمافيالجارأخرحه@@بصحتهحك@رافقدعكى@لكعلى

الترمديعنتقدموكداتقدم،كماصحيجهماديأحرجاهحاد@دوابنحزيسة
قال.نمصحتمه،علىشمقحديتدعذا(7للهعفالعريوقالنصحيحعا

جزع@ا.وضرينلبخمةير@اليصمرفوأبيصميدأليعنصحلرتد

)سعاللفظتي@.بينالحمعأوحهولمعردةمملأ(،5)عفا*/2الرعاشغ
ودلتح1،9-6/14رجبلابنالاريادنتحيطروعنيلأ)خمىووعئريه
الحل@سميزذكر@يالروايئاحتلفتوفدثلأ(،5)عفاك@ك@حجرلابنالارعا

وفيدضحفاا،مريرفأبيحديتطرقسحصربردموجن@،الروايات.لاكرأيضأ،
لابنالاربدقحفيفلثنمصيلالطردمإ،،لحصها.وفي@ا،لحجز.بمضها.

1حجر 7 2 / .(645)عقب2



=

آخرينبةصحا

يللف@الد@لعللفي@لجامع

الضعفاءةرواياتعلىالثقةزياثةةتنبيه

علىبزيادت@يتعلقفيماهوالئقة،زيادةفيالقولتفصيلمنتنفأذكرما
علةثمةتكنولبمالضعفاءعلىالثقةزادإذاأماانفا-حدهمركماالئقات-

الثقاتروايةتعللاإذفيه؟حلاتلاأمزوهذامقب@ولة،فزيادتهروايته،في

عددهم.كثرولوالئقاتغيرعلىحجةالحافظوالثقةالضعفاء،برواية

ديزلمامزادأصلأمرثودحديثهلأنمرثوثة.فهيالفعيفزيادةأما

نفدم-كما-

الئقة:زيادةأقسام

ق@مين:علىالزيادةتنقسم

@لشنتفي@لزيالة@لأول:

رفعهوفي@رساله،الحديثوصلفيالرواةاختلاتيكوناكثيرأ@

منالانيالنوعفيالكلاموسيأتيالأسانيدمتصلفيوالمزيدووففه

والوقف@والرفعلإرسال،واالوصلتعارضعنلاضطراب()االمثتركةالعلل

لهيقعحديثاالراوييرويأن@هوالأسانيدةمتصلفيالمزيد

فيشيخهشيئيكونالعاليالإسنادفيشيخهأنعلماونازل،عال@اسناثين:
النازل.لإسنادا

2/6لنكشها@نطر:ا 91-6 9 و2
04 دتحقيقي.4لملأ-67

الخطيبتالكئر،يناإلاالرواةنييقدحلاالاختلا@مذأمتلأدالكلاموتذيسق
4لالكفاياةني تكذبولاوصلهلمنبجرحلي@للحليتالراويبرساللأن11:1
لعرضأرسلوهأتهمالابحضهم،عندأومرسلأرووهالليىعدمسذأيضاولعلهلة،
مرةأرملهاب@الجر3راوحالوكدلكاللاكر،علىلةئقضىلاوالاسيسيال@أو

يد@بحدهيدكرتنميخرسله،يخىقذلأنةلفآيصأ@لثيصعصلاأحرىووصله

ليمهلةلعرصبىمةقصدعىمعاالأمرينيفحلأو



الثقةزيادةلالثترث@:رلعلل
-

الإسنادفيالئخذلثمنسماعبصيغةالراوييأتيأنوشرطه:

له،معلأالنازلكانمعنعنأالعاليبالإسنادوانىبذلكيأتلمنف@العالي،

الأسانيد.متصلفيالمزيديسمىمافهوهكذاإسنادوقعفلىؤ

مها:الأموربعضالحاليالإسنادفيويعتبر

الراوي.إلىالإسنادصحةا-
الأحاديثبعضجاع@فقدقالها،التيالصيغةمنالتئبت-2

محضهيإتماالصيغةتلكأنبعدفيماتبينئمصريحةسماعبصيغة

منها:أمورالسندفيالزيادةمن

بحثنا.محالليستوهيالثقة،غيرمنالزيالةا-

كتبهفيالزيادةؤجدتنف@مسندة.كتبلهالزياثةصاحبيكونقد-2

منالروايةنف@الروايات،ترحيحفيالباحثتفيدأوبالقبولأحرىكانت

غيرها.منأرجحتكونكتاب،

المحيطةالقرائنفيينظرذلكفعندكتابللراوييكونلافد-3

موضعفيالإسنادجاءلوفماذا9قال:مسألةالباحثينأحدوأثاربروابته.

ذلكفيهيقولآخرمكانفيويأتيحماد(،)حدثنامثلا:الئقةفيهيقول

قولمنمدرجةزيد()ابنزيادةتكونفهلزيد(،بنحماد)حدثن@الثقة:

يحفظالئقة،زيادةمنهيأمالثقة؟فلثعنالإسادبذلكحدثمن

لاوعهالرواةبعضيذكرهاالمتن،فيالزيا@قيحفظكماالإسنادفيالزيادة

منكجزءمحفوظةئقةزيانهيبل9قال:عنهافاجاببعضهم؟،بذكرها

المهمل،الثيخذلكعنبهاالمحذثالئقةذلككيرإلىتنسبلاروايته،

التسليمثونتقومقويةشبهةأوتفسر@بحجةإلاالإدراجعليهايذعىولا
بفبولها@

2/6الحدبضهعلومالتحرير(1) 83.



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

@لمتن:في@لزيا@ةللثاني:

يرويهالاالحديثتنفيجملةاولفظزيادةالرواةاحديرويأنوهي

فقديفه،البيكلامفييبحثلألهةسابقهعنشأنأيقللاالقسم

يزيدأو@روكلامهفيالرواةبعضيدرجكأنمه،لي@ماك@كلامهفييزاد

علوممنالجانبهذاالمحذثرنأولىفلذلكالراوي،منخطأنتيجةلفظايخه
أقوالتمييرفيواسهبواالوسع،تحصيلهفيوأفرغوااهتمامهم،جلالحديث

وافعالهم.غيرهأقوالمنوتقريراتهوأفعالهمج@نبيهم

الثقة؟هومن

منوالزيادةكذا،فلان)زاداصطلاح:الحديثكتبفينجدماكئيرأ
تفضيالتيالعباراتمنذلثوغيرثق@وهوفلان،)رفعهأو:مقبولة(الثقة
ما.بزيادةالتقاتبقيةعنأغربقدالثقاتأحدآنإلى

ردهفبعضهمكلة.اثهذهعلىحديثحكمفيالعلماءاختلفوقد

افقة.زيادةقولفويحةتحتفبلهوبعضهمبالمخالفة،وأعله

علىحديثبقيلماالقبولهذااظردفلوزيادته؟تقبلئقةكلهلولكن
ىلأخرواراجحةالزيادةوكانتإلاما،بأ@رفيهالحفاظاختلفالأرضو-

الثقاتوحصرالذهي:إقالبلدثه،والحمدكبيرالثقاتعددلأنمرجوحة.

(1)كالمتعذرامصنففي
بيةالقيدوهذااخر،بقيديقيدأنيجبالثقةففيدإذن

نجدولذلكفقال:ثراه،اللهطيباللطيفعبدعمرومحمدالشيخ

لابالضر@رةوهومقبولة،الئقةمنوالزيادةئقففلاناحيانا:يقولالدارقطني

أوحفظ،بمزيدأولاتقان،تثتبمزيديتميزونلاالذينالئقاتآحاديعني
فيالمبززينالحفاظيقصدبلالخ،للشيخ..ملازمةبطولأوكتاب،بأصحية
ماعنه-تعالىاللهعفاالحاكم-قالكماالأصركانولووالإتقان.الحفظ

الإطلاق،علىعلرمهوأ@قأوعربأتهيوصفانالحديثعللعلمأشحق

1لموفظفه@ا(1) د0



الثقةزيادةفىلهضكى.رل@لل
-

لتصنيفكانولماوحذاقهم،النقادجهابذةإلايطيقهولابهيقوملابحيث

منفلان()أصحابرجبوابنجيوالبرث@والنسائيالمدينيابنمثل

فيالمضعفوالثقةبلوالمؤخر،المقدمومعرفةطبقاتهموذكرالمثاهير،
الناقدمعالحلمهذافيالمبتدئلاشوىبلفائدة،كبيرالثيوخ-منسيئ

وأنثقة،الرواةمنفلاناأن@االتهذي@تقريب"مثلمنفقطعلملوالجهبذ
منلا،بالحاسوبعندهالاختلاتوجوهاجتمعبعدئقاتأيضأمخالفيه

النوويالإمامعنمثله)وسيأنيالحاكم،لهانتصرالذيالمذهبنجدولذلك

(1)جميعأ(اللهرحمهم

والضياءحبان،ابنامثالالمتسمحونإلابهيأخذلم

متنأ"اوإساثاالمحلولةالأحاديثعراتصححوابحيثالمقدسي

سؤالاتعنالحافظنقلهمابالئقةالدارقطنيمرادفييزيدومما

السلمي
ينظر9فال:الثقاتفيهاختلفإذاالحديثعنسنلالدارقطنيان(3)

الزيادةتلكفتقبلزائدفبلفظةجاءماأوبصحتهفيحكمئقتانعليهاجتمعما

عنهالحافظنقلثمدونطامنعلىوئبتاحفظألأكرهمويحكممتقن،من

والإتقاد-الصبطليهومنوهوكثبر-أبيبنيحىزاثمازيادةردأته

عنهاقالوهذهالثقات،غيرزيا@اتأيضاالمطلبهذافيوتدخل

يلتفتلاثهاف@متقن،ولاحافظ،غيرمنالزياثةكانتإذاوأما9الحافظ:

أوتضعيفهعلىوالجمهورما؟راوياالعلمأهلبعضوثقلووكذاإليها"

(2

خاتهلحمكهو(تعالى،اطهرحمهالتيحعغمنتبلهاواتيالأقوامىنو@

3المبزالافيرمروياتأحاثيتا / ييأنبحضهمعلىيلتبىوقد@2
الكلاممذا

فيلبىلاالهوالصوا@الحاكم،@ليهثمبماحبانالنيتبعكيفتخليطأ@ذ
كلامعلىالئحاعتمددانمارعر-حبانكاستجلهلمنتابعالحاكم@د@نالنص،
جدصنيعاتلاء3الحاعىمكذالقلهديمحمدالمثبحرصغعل@صومىالحا@

مذافيالحاكمفكتا@ةالمنبهذاوتصهعسله،وحسنقريخهحونعلىيدل

المصطلح.فيالتصني@رائدعذهلعفهم)نبلبال@صطلح،ختص
للكت.تحقيفيليعلهاعلقتالتياللفظةفيطهدهعلىتمليقيبدبلاالظر

9ححر،ابنلفكت / 4و:ملا2 بتحقيقي.65-466
6ححر!ابن@كت@ 9 0 / 4و.2 6 بتحقيقي.6



-
ئدلف@ا@ا@لعلل@لجامعفي

الحديثعلوممنالنوعهذاإنإذالحافظ،قالكمافحكمهالثقة،ثونأته

غيرهم.حصرأ@ونالئقاتزياداتفييجث

عمنالئقةبالذكريخصونسيجدهمالاصطححأهلكتبفيوالباحث

أهلكلامإجمالفصللأنهعمرومحمدالثيخكلامنقلتوإنماسواه،
أعلم.واللهالعلم،

مصنفة،كتبولهئقةالراويكانإذاماأيضاالمبحثهذافيويدخل

تلكففيكتبميأحدفيالريادةهذهعلىواظلعريادفماحديثفيوزاد

القبولقرائنحدىب@مترجحةالزيادةتكرنالحالة

ةالحافظقالالزيالة،مسألةفيفرقواالعلمأهلأنبالذكرالجديروم@

تعارضمسألتيبينفرقأنهالزملكانيابنشيخهعنالعلانيالحافظ@اونقل
الثقةمنزيادةالسندفيالوصلبأنوالوقف،والرفعوالإرسال،الوصل

هوإتماالمتنأننلكوتقريرعلة،فتكورالمت@ديزيادةالرفعوليسفتمبل،

لأنله.منافيافصاربمرفوعفلي@صحابيفولمنكانناف@جمرو،النبيقول

الموصولوأما@،النبيئكلاممنلكونهمنافالصحابيقرلمنكرنه
العلائي:قالالنبيكلاممنكونهمعللآخرموافقمنهمافكلوالمرسل

الخلافكانإفافأمابعض،منأكئرالصوربعضفيتقوىقدالتفرقةوهذه

الزلاثةفقال:الند-فيال@ة-اثةزأنلامناخرنوعأالحصريي@أحداعتمدوقد
الصسالةمذهنف@ب،رللاخطاالنوعومداالحصقأبدلرالس@عالتحديتفكر

فييجتالنقةزيالةموصوعأنمعرو@موفكماالنقةريادةأسهلمنليست
لي@ميماأملكبليبحنتوقديخر@عدالمحدومراوعدالموحرد

الأ@اء،صيغإحدىالدمنة@ننملذلث،شقهمنعلىأقففلممصا@ر-منيدي
هولماموجو@ة،ألهايخرشيحم@صالراويسماعليعريحةنكنلمو)دفمانها
المعلميالرحمنعبدالمحققالعلامةقالوقدرياثضلي@الخديثصميعمنغيرما

1/2الالتنكيل!ثي قولأوأخرىمرةرقولهأذس،عنقتادفالراوي.قول@5
المحتمللبمنهورإصماوالزيادفالنقمىبا@منيىأص.حدناقتا@ةعره:

انطر.أعلم.والهالبت،موصوعكيرلحيإلمحنفهيوالميىإ،المحملأروالمعيى،
2/6الحديثعلومير 76.



الثقةزيادةةرلهضك@لال@لل
-

عليهويوقفهمرفوعأ،تابعيعنهيرويهبأنالصحابيعلىوالرفعالرقففي

بذلكأفتىوقفهحينيكونأنلاحتمالالبحثهذايتجهلماخر،تابعي

واحل!مجل@فيمنهسمعاهممااتهمايتينأنإلارواهرفعهوحينالحكم،

"أعلمواللهالرجيح،إلىحي@ذفيفزع

فيالعلماءمداهبعنفسأتكلمافمة،زيادةعنإضاعةقدمتثمتوما
فبولها.أوالنفةزيادةرد

@@@

2/6النكت1(1) 95-6 9 04و6 شحقيقي.ك@71-4



=

الثقةزيادةححم

ثللف@الد@لعللفي@لجامع

والعراقيالصلاحابنوذكرالئقة،زيادةمسألةفيوالنغالحديثئحر
مأخوفةهيبلالحديث،أهليعرفهالابعضهاعدة،مذاهبفيهاوغيرهما

الزوايةتخرجللاالثقةمنجاح@إذاوالزياثةوالمتكلمينالفقهاءكلاممن
أمور:ثلائةعن

السماع.مجلساختلافأ-
الحال.إشكالب-

الماع.مجل@اتحادج-
فيهاالعلمأهلكلاموأذكرالأمور،هذهوسأفصل

الزيادةفتقبلالمتسمع،مجلسيختلفأنةالسمعمجلساختلافأ-
نيالحديثسمعممنأحدفيهبكقلممجلىفيلهاالزاويسمعلاخمال
والهنديالحاجبوابنلإبياريا@زعم"الزركيئ:قاللأول،االمجلس
كذلكإولشالقسم،هذافيخلافلاأثهوغيرهم

الحسنأبيفعندانحد،أوالمجل@تعددهليعلملاأنالحال:شكالبب
ثبالقبولوأولىالمتحدحكمحكمه"لآمدي:اوقالخلاف،بلاقبولهالإبياريا

الحسينأبروذهباقعدد!،حتمالاإلىنظرأ
(4)

الرجيح،إلىلرجرعواالتوقفإلى
مجلسين...!،فيجرياانهماعلىالخبرينحمليجبأتهوالقحيح"قال:ئتم

اتفاقأإالزيالةقبلتالمجلستعدداحتملإنقيل:العيد:إ@تيغابنوقال

3نجاصها"ر(العلة"انظر:(1) 0 60.

ك@583.المحيطاالحر"(3)

.3/386المجط،المحرانظر:إ(5)

م@3.ك@المحيطهالبحر"ةوانظر(2)

2/6الممقمد!"ةانظرلا( 14.



النقةزيا@ةرلثترك@:لالعلل
-

قبولفياختلففقدالمجل@اتحدإذاأماالسماع:مجلساتحادح-

منها:أقوال،علىالزيادة

مناومرةوتركهامرةيرويهابأنالزاويمنالزيادةكانتسواءمطلقأتقل

لا،أمالثابتالحكمغيرتوسواءلا،أمشرعيحكمبهاتعلقوسواءغيره،

الساكتونكثروسوا.لا،أمالزيادةتفكفيهلي@بخبرئبتنقصأأوجبتوسواء

صرحكماوالأصرليينوالفحذثي@الفقهاءجمهورإليهفمبماوهذالا،أمعنها

وهومصنفاتصفيالنوويعليهوجرى"ةالسخاويوقالالخطيببذلك

وقدمطلقأ@الثقةمنالزيادةقبولأعنيصحيحمأفيمسلمتصرتظاهر

إليهف@بماأيضأوهوالخطيبحكاهماالنوويالدينمحييالئيخاختار

إسحاقلوواحزموابنلحاكمواحبانبنا
(7)

امامدلئرازيا

8)

4ةالكفايقه"انظر: و2،4
3/38المحيطهالبحر1 الظر:دظر.يخهالكححوهذا6

@على@تعيقا

1/2واتذكرقهالتبصرةرح 6 حكاهماححر@وأماالنالحافطوقال2

الحديثوأصحابلمقها.الحمهورصشعننقلهلندمهوالخ@،عنالص@حابن
كان@ؤامقرلةالزباثةانخشلىهوالديةفل@لحدفقالاخشيار-فيخال@@د

بينطتو@ومرحجر-ابنالقاتلقلت:-ضابطأ.ومتقأحافطاعدلأراويها

1مطلقأنقبلهاولامطلقأالتقةمن@الزي@تردفلاالمذمن،
6@الكشا0 93 / ةو2

3/3المحيط!الجر"وانظر:بتحقيقي،4لملا 89.

2المغيشه@تح 3 4 / 2والحلميةط.1 9 / الحضير.@2

.1/34للنروياملمصحيحسرحلمقلحةانظر"

2المغيشالنغ 33 / 2والعلية@1 9 / الخفير@2

1الخليف.علوملمغرفةانظر. 31 3 ط.كثه6)-(325)رقيلالعلسيةط5

3كث@-الوائدا.ود@ظمحزم،ابن 8

لا.2/9حكالأا،اصرلفيلالإحكامانظر.

الثمعبئ،ازيافيالمير@زتبادي،يرس@بنعليئبن@برايميسحاق(أبرالامامئو
كصا.76)شةتوفيالتي@،والمهدب@نهاايصايفصا@

1واللغق@2/الأسماءتهذي@الظر.إ 72-1 ما،18/2النلاماأعلاموالمير7،4

د3/5وللجماا@والمر@

3لتصرقا:ادنظر.ا 21.



-

ثللف@ائد@لعللفيالجامع

وغيرهملصلاحابنواليلغزاوالحرمينا
(4)

ويلزااأنإلىوذهبوا

لأنهةالزيادةفكذلكمنه،الخبرفلكفبلالثقاتئونواحدخبربروايةانفردإفا

الراويهذايكونانالعلاثي:قالهذه،حجنهمعنأجيبوقدعدل!

وبيننلكبينفالفرقحسنأ،أوصحيحاإمامقبولأأصلهمنبالحديثتفرده

منغيرهإلىوالغفلةالوهميطرقلاأصلهمنبالحديطتفردهأنلالزيادة:تفرله

لمنمخالفةفيهكانإفابالزيالةتفردهبخلافلهمروايتهفيمخالفةولاالئقات،

ريبلاماهذادونه،لقولهممرجحالظننف@عدثأ،أكثرأونهبالحفظأولىهو

تفردبينالفرقإنثم"حجر:ابنوقال@المجلساتحدإذاوخصرصأفبه،

يلزملابالحديثتفرث@لأنةظاهربالزيادةتفرثهوبينأصلهمنبالحديثالراوي
لهم،روايتهفيمخالفةلاإذالئقات،منغيرهإلىوالغفلةالسهوتطرقمنه

(2)

1/4البرمان!انظر@ 24-4 2 قبلالتافعيئأنالحرمينإمام3صز(6"8)مسالة5
البحر1فيالزركيئوقالالريا@فقبولفيللالعيرأيوسياتيالزيا@ف
ائمةص@الزيا@أرالانعيئكلاممىالمرسلبتنيدرسياتيك@783.المجطا

المسالقا.ثيعنةلقلأئتوئرطلقأ،مقولةليت

أحمدبنئحثدبنئحقدبنشحثدحامد،أبوالدينزينالإسلام،حجةالامامفو

والالوسيطاالالاحياءامنهاالكثيرةالتحانيصصاحبالرالي،القعبئي،الطر@
هأ.505)سةترفيالمنخولا،و"المشصفى"و"

19/3النلاطأعلام@ميرةالطر 3/1الحنالنهو@مر@ق4/0،1والالحرأ2،2 37.

1/1السقصمى،"فيوكلامه 68.

رواهلساسايامخالفايقعأنالأول.اقسام:نلاتةيل@الثقةلهين@ردماقسمفقذ

أصلاومحالفةسافاةيخهيكونلاأنالتانيالردهحكمهالفهدماقال.النقات،ساتر
الغيررواهلمايخهتحرصولاتقفجسلتهلروايةتمردالذيكالحديتعيرهرواهلما

ريالةشلالمرتبتي@،ماتنبينيقعساالنالت.مقبرله.اللهذاقال.أصلأ،بمخالمة
فيالصححابنفيتوقفالحديت.ررى@لكسانرسيدكرمالمحديتفيلفظة
قالفيم@القبولاختيارعهالنووياللينمحييالتبخوحكىالقسم،مداقرل

أبوالنيحيبينلم"العحني:وقالهناانجرسوضعفيقالهولعلهالزركني.إ
محييالئيئلكىهذا،منلأكثرالردأوالقولمنالقسممداحكممالكالمعمرو
كلاا-ةالحديش@علمأنلامعرفة"انطرةليمهالقولاحتيلىعهحكىشظلأالديى

3ةالفرانلهنظم1و3،9ك@1المجطهودالبحر@تحممي،781 83.

.3ولائد":الضلظم@(5).4/331المجط!دالبحرا@طر:



النقةزيادةرلثمترك@:لالعلل
=

فالظنعدثا،وأكثرحفظأمنهأتقنهومنيروهالمبفابالزياثةتفردهبخلاف

الظنإغلبةعلىالأمرهذاومبنىروايته،علىروايتهمبترجيحغالب

بعضطرقمنبزياداتأحاديثأعلوانجدهمالنقادصنيعتأملوعند
لأجلفيهمتكئمالرواةبعضإنبلغيرمم،عندعليهايقفرالمالئقات
أرطاة،بنحجبمفيأحمدالإمامكلاممنمركماأحاديثهم،فيزيادات

الوهميكئرلمممنراويهايكونأنالزيادةقبولفيشرطمسلمالإماموهذا
وكمالباب،هدافيمسلمشرطوعورةإلىاللهرحمكفانظرحفظهفي
توقفأوالثقات،بعضرواياتفيوقعتبزياثةصحيحهفياعلهحديثمن

مهديابنلرجدناللأحاثيثالنقادنقدتسعناولوصحيحهليتخريجهعن

وأباحاتموأباوالبخاريومسلمأالمدين@وابنمعبنوابنوأحمدوالقطان

الترجيحاتجارردواوالدارقطنيعديوابنوالعقيليوالترمذيثاودوأبا@رعة
ينقلأنللخطيبأنىكلههداوبعدالئقةمرتجةعنينزلونلارواةلزيادات

حكابتهفيأسهبإئهبلقيد؟!بلاالزياداتقبولعلىالمحدثي@إجمع

قبولفيمخالفيهمأوالقبولشرطمنلثروطاعتباربلافأطلقهللإجماع،

المتأخرين.منسيماالزياثق
مطلقاالزياثةتقبللا-2

()
وعزاهالحنفية،معظمعننقلماوهذا

بينالجمعالقولتنافضمن"الافعي:وقالالحديث،أهللبعضالسمعاني

2/6لكشهالا(1) 9 4ةو1 66-4 6 دتحفبفي.7
لمالديرالحفاطإلاصيلرملاالأجارليلالزياثةه(:لهالتسيير""فيقالفقد(2)

حمطهمإ.لحيالرممعليهميكثر
الرقاضي،حطارعنجبير،سيون@صقتالفعنالتيمي،مليعانزباثةفيكما(3)

موسىأبيعن
3مسلم!صحيحفانصتوا!اترأيفا" 1 0 كاباو@ي)36(،ى.2/

فلث.تفصبلهذا

3ةا@رإستشرحالئرحةال@ل@( لهنمبإنمزبياتيوسوفف،لص3كا-22

القصية.

لروامامحموطةكانتولوشيق@،بحدهاوالحديتديها،متكوكالزيادةأنوحجتهم(5)
خرود.لآا



-

يالع@ائد@لعلل@لجامعفي

الروافبعضبهاينفردالتيالزيادة@رذالقزانفيالئاذةالقراعقروايةقبول

فيهوقبلالتواترأصلهكانوماالأخبار،بخلافتواترأينقلأنالفرآنوحق

الوهاب،عبدالقاضيوحكاهأولى@االاحادسواهفيمايقبلفلأنالواحد،ريادة

أصحابهممنونجرهالأنهريبكرأبيعن
رواهئثمناقصأرواةأثةأي:جهته،منكانتإذاالثقةمنتقبللا-3

حكاهكماالثافعيةمنجماعةقؤلوفوالئقات،منغيرهمنوتقبلبالزيادة،

الخطيب

للاكنر،فالقولالمجلساتحدإناأتهإلىالعبددفبقابننمب-4
أبعد،الخطأعنفإئهاالكئرةلجانبتغليباغيرهم،أوالزيادةرواةكانواسواء
الافي،علىالمثبتقدماستووانف@والأضبط،الأحفظقذماستووافإن

عليهالمزيدنافتإنالزياثةأنوالتحقيقعدمها.الأصللانثالنافيوقيل:

يعملبلالترجيح،إلىيحتجلمتاتلمدانالجمع،لتعذرللترجيحاحتبج
والمقيدالمطلقفيكمااثتإذابالزيارة

أحدهمافذكرراويانواحدأضرأروىإفا@:(4)الصباغبننصرأبوقال

كانامجلسين،عنفلكرويافإننظرت:الاخر،يروهالمخبرهفيزيادة

كانفإنواحد،خبرففوواحدمجلسعنفلكرويا@)نبهما،وعملخبرين

سقطتالوهم،عليهميجوزلاجماعةوالباقونواحدا،الزيادةنقلاثذي

قاك@783."المحيطالبحر"الظر.(1)

برياثةالفرد@فاالتقة)ن@.(1230)

خرط.يقللاأدنلكعنعفلتهم
2لكمايقه@انطر.ا(2) 5

0@

9ك@193-المحيطاابحرانطر@(3) 2

لصر،أبوالنامحبةشيحالإمامفورر(

صاحبالصباع!،الابنتالمعرو@
مأ.477)

3/2لأعال@االرلياتانظر. 17-

ك@39.الجناداوالمر@ق

1@الفتحافيححرابنالحافظل 3 2 عقب3/
العا@ةمنعتأوشحدأ،المجل@وكادحبر،

البغدا@يالواحد،عبدبنئحتدلنالئدعبد
سنةتوفي"،ودالكاملكل!داكمنهاالتصانيف

2 4-4ى/18النبلاء"أعحميرود@1،8 5؟6



النضةزيادةللحثترل@:إلحلل
-

ويهمالواحدفيحفظواحداكلاماجماعةيسمعأنيجوزلالأنةالزياثة.
كانو)نمقبولة،فالزياثةكبيرا،عدداالزياثةنقلواالذيئكاندانالجماعة،

الذيكاننف@أيضا،واحداعتهاسكتوالذيواحدا،الزيادةروىالذي
كاناو)نأولى،بالضبطالصروفرواهماكانالضبطبقلةمعروفاالزيادةروى

بالزيادظالأخذكانثقتينضابطين

لاعددإلىانتهواقدالزياثةيرولممنكانن@اف@:(2)الآمديوقال

أنيخفىفلاوفهمها،الزيادةتنكسماععنمئلهمغفلةالعاثةفييتصور

فلثتطرقسأولىيكونالزيادةمننقلهفيماواحدإلىوالسهوالغلطتطرق

اتفقفقذالحدهذاإلىينتهوالتماندردها،فيجبالمفروضالعددإلى

منلجماعةخلافاالزياثة،قبولوجوبعلىوالمتكلمينالفقهاءجماعة

@الزوايينإحدىفيحنبلبنولأحمدالمحدثي@،

أبووقالوعيرهمافيوادقرا@ادطابنلقول:اهذاإلىوذهب

قدوالواحدمقولةفالزيادةكثيرةجماعةالزياثةناقلكانإن"الكلوفاني:الخطاب

لحفظباأشهرهماقمواحدأ،لنقصاناويوراحداواثةلزيااويراكانو)نوهم،

روايتين.أحمدعنشيخناكرؤتفلثجميعفيسواءكاناو)نوالثقة،والقسبط

أو(القاسمبناحمدروايةفيقالهأولى،بالزياثةلأخذاأن:(6)أحدهما
(7)

3-3/386المحيطاالالبحروانطر:ك@،2-0137الفراند!ال@ظم 87.

الافحيئ،الحلبي،الآمدي،ضحمد،بنعليئأبيبنعليالدين،سيفالعلامةفو
مأ.631)سنةتوفي"،القراتحوالمانحالأحكالأأصولفيدالاحكاممصفاتهس

2ول"لأعياناالوفياتانظر. اتوال@تذرث@،@النبلاء22/أع@موالسير2،لا-93

5/1الذهبه 44-1 46.

1-108/2@الأحكامأصولفيالاحكام1ا@ظر: 09.

1والأمل،الوصرلدضتهىانطر: ك@783.المحيطاالبحرو@8،5

الفراء.يعلىأداانقاضيةيعني
لإحماهما(.والجاثة:المطبوعفيمكذا

المطبوع.سسقطالمحكحغتيىبينما



يالفالائد@لعللفي@لجامع

مظرحق@الزيادةلأخرى:واوالمتكلمين.الفقهاءعامةقالوبهالميموني

أصحابمنجماعةقالوبهطالب،وأبيالمروذيروايةفيبليهأومأ

جماعةفيأحمدقالهاو)نماالصورفهذه@يالزوايةهذهولي@الحديت.

منذكرنافيمافأماالجماعة،روايةفرجحبزيادفأحدهمانفردحديثارووا

الزياثقااظراحعلىيدلماعنةأعلمفلاالصررةهذه
الزيادة،فتردمتعارضينكاناالباقيإعرابتغيرالزيادةكانتإفا-5

لأالراويالرازي:وقالالهنديحكاهكماالأكثرونإلبهنصبماوخر
إلىأسندهمافإنالمرفتفكغيريروهاولئممرةالزيادةروىإفاالواحد
أسندهماو)نتغير،لمأوالباقيإعرابغيرتسواءالزياثة،قبلتمجلسين

كماروايتاهتعارضتلحجرابمغيرةكانتإنفالزياثةواحد،مجلسإلى

مراتللزياثةروايتهتكونأنفإماالإعرابتغيرلنمو)نراويين،منتحارضتا

الزياثةمراتكانتنف@يتساويان:أوبالعكى،أوالإمساكمراتمنأقل

لىأوالسهوعلىالأقلحمللأنةالزيا@ةتقبللثمالإمساك:مراتمناقل
ننكفيسهوتإنيالزاوي:يقولأنإلااللهمعليماالأكثرحملمن

لاجلالراجحعلىالمرجوحيرجحفهاهناالمرة،مذهفيوتدكرتالمرات
إنوأمامحالة...لاقبلتاكثر:الزيا@ةمراتكانتو)نالتصريح،هذا

"أعلمواللهفلك،منأولىالسهوهذاأنبينا:لماالزيادةقبلتتساويا

تلميذالزقيئ،الميموليميمون،ب@الحمجدعبدلنالملكعدالحس،ألرالإمامفر
2لاسنةتوليفاص،نقةأحمدالإمام هأ7

8،9اللامح@31/علاموالشر(ى،521)ههلهالكمال@4تهديب@انطر:

.(4190)سهلتقرداو

1الال@يه 5 3 /3-1 5 :1نيرصالنالحانطثكروتد5
ا/التر@نياعللسح

4 2 همامط.ك@2/6وعرط7
@يالأوتققولاتجارالرياثةفيأحمدمذمبأن"

فلك.فيمذههم@كروسيأتيالمتقدمين-الحماظمذبهوكماوالأحثط-فلك

3/3المحيطه@الحرانطر: 89.

4"المقهأصولعلمفيلأالمحصول 7 5 / 2/2والعلوانىط4 34-2 3 ط.5

العلبة



الثقةزيا@ةلالهضك@:لالعلل

الجبارعندانقاضيوقبلها
(1)

ولماللفظ،المغنى@ؤنفيأثرتإنا
اللفظإعرابفيأثرتإفايقبلها

شرعباحكماتفدلنمفإناكنرعيا،حكماأفاتإفاإلانقبللاإنها-6

اقتضتإفاتقبلإتماوقيل:"فقال:الوفاب،عبدالقاضيحكاهتعتبر،لم

جديدق@فائدة

النحكاهكمازائداحكمايتضمنلالفظإلىرجعتإفاتقبلإنها-7

بكرأبوانقاضيحكاهكماالمغنى@ؤناللفظفيكانتأوالفميري

كانو)نوالأصلبعدأ،الاحتمالاتمنواحدكلفيلأنالوقف؟-8

التوفف@وجبتعارضاالنادالزاوي،صدقأيضاالأصللكنالصدور،عدم
الهنديحلاكاه

فلككانولكنالزيادات،بنقليشتهرولمئقةالزياثةراويكانإفا-9

الثذوذطريقعلىمنه
(7)

@@@مسلينالمنمالكوايةكصفبلت،
(8)

صدفةفي

امتيازهناكيكنولمالمجلص،اتحادمعالزيا@اتبكثرةاشتهرو)نالفطر،

ردهاالفحدثيخومذهبزيا@ت@،قبولالأصوليينفمذهبفيه:فاختلفوابسماع

(8)

الحس@ألوالأسدالادي،خليلبنالجبارعدبنأحمدبنالحسارعدائقاضيفو

عناقرتنوالشزبالوظلاتلال@متها.التصايخف،عاحبالمحترلة،ئغالهمداني،

مأ.415)شةتوفي"،المطاص

1/1الالأنس@هانظر 2ء2-/17البلامحاأعلامشروإ4،1 اتوالانذر4،5

2الد@ا 0 2 /3-203.

38المحيط!الالجرانظر: 9 .3/389المجطهطال@حرالظر.(3).3/

توديالنيسابوري،القئميريهمارنبنالكريمعدبنالرحيمعدنصرأبوالامامفو
.(@514)سة

9/2@المنتظم"انظر: 22 19/4ابخلاء!أعلاموالمير2،1 24-4 رود@2،6
اة

3/1الحنان! 6

3/3المحيط،الالجرانظر: لم@3./3المحيطالحرانظر:يلا(.89

ممنفيكونإغرابقلةب@المقصودولكنالاصطح@حي،النوذناال@قصودليى

القولهذاأصحابرأيعلىويافصفيالزياثاتتقبل

عها.الكلامتفصيلا*تاءينتيب



-

@لفعائد@لعلل@لجامعفي

@اريال!الحنأئوقالهللتهمة،

الحديثرواةبعضانفردإفا"المالكي:الوقابعبدانقاضيقال1

كانإنتقبلأصحابنا:منفرجوأبيمالدفعنالروافبقيةوخالفهمبزيادة

لنمذاف@بالأخبار،عالمأحافظاراوياكانإفاتقلإنهاوقل:ضابطأثقة
خزيمةابنقولوفوتقبللنمبالحفظالزيادةيرولنممنيلحقيكن

إن"الضيرفيئ:وقالمتقنأحافظآالزياثةراوييكودأدالخطيبواشترط
لماالحفاظخالفو)نمقبولةزياثتهفإنيقبل،بحدبثانفردلومنكل

شيئانقبللاناف@الرواياتفيالألفاظزياثةوأما9حبان:النقال-11

الشيءيرويكانأتهيعلمحتىالفقه،عليهالغالبكانمنعنإلاسها
لأنلا،أممحناهعنغيرهأوسننهعنأزالهأنهفيهلكلاحتىويغلمه

المتون،ئؤنوالأسانيدالأساميحفظعليهمالغالبالحديثأصحاب
حفظثونبالمعنىوأداؤهاوأحكامهاالمتونحفظعليهنمالغالبوالفقهاء

الفقهعليهالغالبوكانخبرأ،محدثرفعداف@الضحذثي@،واسماءالأسانيد

قوتالموولاالمرسل،منالم@نديعلملالأثهكتابه؟منإلارفعهاقبللنم
صاحبعنأقبللاوكذلكفقظ،المتنإحكامهمتهو)تماالفنقطع،من

الإسنادإحكامعليهالغالبلأنالخبر؟فيلفظةبزياثةأتىمتقنحافظحديث
كتابه،منإلاالألفاظمنفيهاوماالمتونعنوالإغضاءالأسامي،وحفظ
"الألفاظفيالزياثاتقبولفيالاحتياطفوهذا

وهي:بشروطتقبلالزيا@ةأنإلىالزركسيذهب-12

3/3المجطالبحرا@طر: ك@.4الؤاندا:@نيالظر.(2).89

3/3المحيطادالبحرانطر. @52دالكفايقه:انطر:)مم@.89

ك@983."الحيطالحر"ا@ظر.
1صحيحهمقدمة 5 9 / زياثةيقبلمقحانءابنالحلمأهلمنحمعفكروقد1

/2نكشاد@يرحجروابن37،7الفراتله:د@ظمديالعلاتيكالحافطمطلقأ،التقة
4و.هلأ7 6 قبوليراشترطهاالتيالزاتحقلتروطمنفرثأذكرته@ممابتحقيقي،3

ترىكماالزيا"



النقةزيادةال@ضك@:لال@لل
-

الخر.لأعلمنافيةكونلاأنأ-

علمهاالحاضرينعىيذهبلابحيثالوقععظيمةتكونلاأنب-

فبخلافه.خطرهيجلماوأماونقلها،

الزياثة.نقلفيالاقلونيكذبهلاأنج-
كلامفظاهرخالففإنعدثأ،والأكثرالأحفظئخالفلاأند-
ئخالفهأنالمحذتغلطعلىيدلإتما9قال:مردوثفأتهابرنجقدنهالافعبئ

متئهأكثرأونةأحفظفومقنغيره

الافعيئ@فأشاربقولههذاالافحيئكلامعلىالعلاليعق@وقد
لنمالحديطفيشنهان@مالكزادهااثتيالزيادةهذهانإلىبذلثعليهاللهرحمة

إشارةفلكوفيغلطا،يكونفلاعددأأكئرولامنهاحفظفومنفيهائخالف

تكونأتهاعددأوالأكئرالأحفظمحالفةتضمنتمتىالزيادةأنإلىظاهرة
وبينوالذهولالغفلةعليهميمتغحدإلىبلوكهمبينيمرقولنممردوثض

والأكثريةمطلقاعتبربلغيره،
(2)

"الحفظفيالزيادة

بنالرحمنوعبدالقطان،سعيدبنكيحيىالحديثأنمةأما-13

والئخارقي،محين،بنويحيىحنبل،بنوأحمدالمديني،بنوعليمهدي،
وغيرهملذارقطني،وازيين،لراازرعةبيواحاتمبيوالئسائيئ،والتزمذي،وا
ىيقوماإلىبالنةالنرجبحتجولا@ردأالزيادةمنتصرفهميقتضيهؤلاءكل

يعمكليبحكمالمسألةفييحكمرنولاحديث،كلفيمنفمالواحدعند

الفرائنعليهتدلبمابحكموناتمادالأحا@بث،جميع

منوفريقأوالأصرليينالفقهاءمنكثيرأأنيتبينالعرضهذامن

منكئيرفيلذلكوجنحواالئقة،ادةفبقبرلالقؤلأطلقواقدالمحذئين

8/5الوفا.ط.وفيام@ول@الأم، 3ولالمحيطادالبحرةرانظر.34 ودنلم0؟9
.384نطالنرا

بلوتحميئالجوريابندارطحةنيتاتجةوهيالراوي،كاملطجةلييستالواو

2لدر؟ا 18.

الفراند"انطر@نظملأ(.3كهالؤانمه.لنظم
0376-377.



-

@لف@اثد@لعللفي@لجامعى

كانفقدغيرهم،لانالمحذئ@الأمورهذهمئلفيإليهوالمرجوعالأحيان،

مغرفةفيعليهمالمعؤلوهميناسبها،بماروايةكلعلىيحكمونالفحئثون

تخصصاتهممنلكونهاوحدهمإليهمالرجوعفيجبالئقة،زيادةأحكام
غيرهم.تخصصاتمنوليستالنقديقع

الثقالصزياققبلوفدإلاالفنأهلمنأحدأنحدلاالبقاعي:إقال

ولكتهمبالفعل،الاعتباربهذامجمحونفهمالأماكن،منمكانفيولو
الاخر،فيهيقبلولامكانفييقبلهذافتجدالتفاصيل،فيختلفون

يحكمونلاأنهمعلمالتأملحقتصرفهمتأملومنغير@اخرفيويقبل
فتارةالقرائن،معأفرا@افيدالرونولكنهمكلي،بحكمالمسألةهذهفي

منروايةوتارةزا@منروايةوتارةلإرسال،اوتارةالوصل،يرجحون

النقدجهابذةفحلوهوالمحتمد،هووهذاذلث،ونحونقص،

مهمعلاوأ
"

الثقةزيادةإنإذالأحا@يث،علىالحكمفييختلفالفحذنيغونظر

بها،المحيطةللقرائنتبعأمردودفوماومنهامفبول،فرمامنهاعندهم
يدلماالقرائنفمنلآخر،حديثمنمحتلفاالحكمتجعلاثتيهيوالقرائن

رواةأحدقولمنأنهاأوالحديخث،فيمدرجةأحياناتكودالزيادةأنعلى
الزواةبعضنفردما"حجر:ابنالحافظقال@خر.حديثمنأوالإسناد
يؤئرلافهذايذكرها،لنممضنأضبطأوعددأأكثرهومنثونفيهلزيادة

كانتإنأماالج@ع.يتعذربحيثمنافيةالزيانكانتإنإلاب@التعليل

ضحوإنإلاالثهتمفلا،المحسضقلكالحديثتكونبحيثفيهامافاةلاالزياثة
فمارواته،بغضكلاممنالمتنفيمدرجةالزياثةتلكأنالقويةبالدلاثل

مؤئر"ففوالقسمهذامنكان

كماالمحذثعنةيفصحلاآخر،لأمرصحبحةغيرالزيادةتكونوربصا

4الويقهلالمكت(1) 8 6 / 1-4 شحقيقي.87
5السلىي!@مح@(2) 0 70.



الثقةزيادةلال@ضك@:رل@لل
-

الزائفزيفعنالحوهرييفصحأنيستطيعلا

لقرائنالأسانيدأوالمتردبعضفيالواقعةالزياثةالئحذئؤنقبلوربما

"ةالحلاثيقالكئيرة-وهيخاضة-ومرجحاتمعينة
لاكثيرةالنرجيحووجوه

بهيقومحديثكلقيالأحا@يت@جميعإلىبالنسبةلهاضالطولاتنحصر،

الطرقمنأكثراتذيالفطنالممارسبذلكينهض@إنماخاص.ترجيح

يشملكليبحكمالمقامهدافيالمتقدمونيحكملنمولهذاوالروايات.
@بمفرث@حديسكلفيعدهميقوممابحسبنظرهميختلفبلالقاعدة،

النقادإنإذالزيادات.كلفيواحذمرقفهمالنقادأنظنمنتوهموقذ

الأوئق،أوالثقةزيالةقبولعلىالمناسباتبحضفينصواقدكانواإفا

فهوالمطلق،القبرلهوفلثفيموقفهمأنالمتعجلالقارئإلىيخيلبحيث

أخرىوقبولهامرةالزياثةردفيالمتمثلالنقادعملإنإذصحيح،غيرتخيل

حكمألي@فلكبأنللتفميركابالاوثقأوالثقةالزاويحالعنالنظربغفق

بغدزيادةالحديطفيزاداتذيالثقةالراويحالفيقبلوالاثمامنهم،مطردأ

اووالوهمالخطأاحتمالعلىالدالةالملابساتجميعمنسلامتهمننأكدهم

عندنافيهالحجة"قائلا:النيسابوريالحاكمالمغنىهذاويؤكدالنسيان،

غير"لاوالمغرفةوالفهمالحفط

الجمفورعنالنقلفيالفحذئينأولفوأعلم-فينماالخطيب-لكن

الأقوال.هذهمننختارهواتذي"لقال:نلثورجحالثقةزيادةبقبولالقول
ومتقنأعدلاراويهاكانإفابهامعمولحالكلعلىمقبولةالواردةالزيادةأن

ضابطأ"
نلكفيصنفوقدفقال:إبهاستدلفيماالحنبليرجبابنناثهوقذ

2لابه"ميعوالت@لالحرحفيالزازقيحاتملأبيجرىماالظر(1) 83 ث@1-2/

المقدمف

7الالنخهديححرابىالحافطغةلقله(2) 1 2 / 4ر.2 8 لتحثمي.6

1الحديشه:عيممغرلحة@(3) حزم.اب@ط.(270)وعقبالحلميةا@.3
.42ة،الالكفايقه(4)



-

لد@للفعالعلل@لجامعدي@

الأسانيد!متصلفيالمزيد@اتمييزسماهحسنآمصنفاالحطيببكرأبوالحافظ
وتركها.الإسنادفيالزيالةذكربصحةفيهحكمماأحدهما:قسمين:وقسمه

فذكرتناقض،الخطيبإنلمقولها.وعدمالزيادةبردفيهحكمماوالثاني:

الحديثإرسالفيالرواةاختلاتفيمذاهبللناسالكفايته9كتابفي

كتبمنمأخوذةميإنماالحفا@متقدميمنأحدعنتعرفلاكلهاووصله

المتكلموننصرهكمامطلقأ،تقبلالئقةمنالزيادةاناختارإنهثمالمتكلمين،
عابوتدالمزيد"،تمييزكتابإفيتصرفهيخالفوهذاالفقها.،منوكثير

لهملموافقتهفيهوطمعالفقهاء،محدئيبعضالمزيد"تمييز"كابفيتصرفه
عنسئلأنهالبخاري:عنحكايةالكفاتحه9فيوذكرالكفاية،،"كتابفي

إسحاقأبيحديط
(1)

مقبولةالثقةمنالزيادةةقالوليبلاالنكعفي

(2)

لنعنروويقال:علبئ،ساللهعبدلنعنروويقال:عي@لناللهعدلنعنروفو
ثععابدمكثرئقةالكوفي.السبيعيبسحتىأبرالهملاني،شجرةأبيبناللهكد
فلكيخروقيلاه@2يلاوقيلام@،2لامةترفيباحرة،وتغيرونى

5/4الكمالالتهديبالظر. 3 الاعتلالاواليزان)5814(،والالكاتش@ك@،لاها1
02@م .(6505)التقريب@ر@3،ثاه/البلاء!اعموالسير)3936(،7

لا"قال:ت@اللهرشؤلانأليماةصئردفأبيصالبيحبئبسحكليحييت(فر

كماوصله-والراجح@رماله،وصلهفيأختلفالحديتوهدا."بولع@لايخيهع

شحبةعنرواهلقدبه:عليهماواختلفالتوري،وسفيادشحبةب@رمالهتفزدةأولا
2/1الحاكمعدالسلام،عدلنالنحمانموصولأ: 6 التورىوصمانهوطريقهص9

/3والمارقطني)1113(،الزارعدزريع،ويريدسك@901،والبيهقي)ضررنين(،
2 1 1ولوالبهقيالرسالة،@(35اولهالحلمبة@9 عدمليمان،بنومالك0،9

2/2بغماد!تريخفياالحطيص 1 13/8و4 2/6الغربويرط.5 1 1/9،9وه9

الحرسي،مرصبنمحمدموعولأ.نحةصرواهوكدلكمو@صرانيل،طريقهس
فهؤلاء)5921(،ك@602العللأ"فيالدارقطنيذكركماحصينبرومحمد
بنومحمدسليسان؟بنوسالكفريع،برويزيدالسلام،عد)النحمادسخستهم.

أبىعنلرثفأبيعنبسحاتابيعنشحبتمعنرووهحصين(ب@ومحمدسى،ص
عالرمرمى،ص

مرملأ.نصةصصرواه



لثقةازيادةلال@ثترك@:رلعلل

دئرحيرالطحاويعدجرير،لنووهب)0113(،الزارعدفريع،بنيريد
4ويلأ(4175)الحليةطوفيك@9الائىامعاني غدو@حعمر-بنومحمد7(،1
4دالكماتحا.ننالخ@عد فكركماالمر@زي-والحبنالمهال،لنوصسد1،1

2لالعللافياللارتطي 0 7 (12لا7/

المهال،وححدشجحؤ،لنوسصدحرير،سووهزريع،بنليزيدخمتهم.

لا.@صلر@ة،ابيعنإسحاق،أليصضعقيعنرورهال@رصزلمجاوالحين

موصولا.عهمرواهأبصا:عليهاخل@دقدالنوريميانأط
2/1الحاكمعدالسلام،عبدبنالنحمان 69-1 الرارعندمنصورولرس7،0
ط.ولحي3/9الانرامحانيشرح1فيوالطحاوي0(،7لىالحلىودوابر)8013(،

عدبسماجلبنومزسل)9013(،البرارعدعودبنوجحفرلما،ا83)الحلمية

الخط@عدالأمويعمرولنوخالدك@901،واليهقيممأ،48)من@فيالرويالي

6/2بغدادالتارلخفي 7 7/2الغرب.@وفي9 6 5-2 66.

بنومؤملعون،لنوجعفرمنصور،ولرسالسلام،عبدبن)النحمادخسستهم:

عنلرتأليصبسحا@،أليعنسفياد،عنرووهعمرو(وحمالدسبسحاعل،

سلاصعه@رواهموصرلا.لأشعري،اصصأبي

الكبير،الالحللفيالترمنيعندمهديلنالرحسنعد
"4 2 رالزار)061(،8

طرليك@9الاثرامحانيدمرحفيالطحاويعندالقحيعامروابر)7012(،

ثيالح@عدحفصبنوالحين1(،4)سالحلية
4الكمايقا@ بنوالمصل1،1

2لالعلل!فياللارقطيذكركماالجراحبنووكغث@ن، 0 8 .(12لا7/

النيىظزق@رتجماترى.كماليهعليهمااحقلفقدوسفيانضبةةالامامانفهدان
فالمقديزيد@الترمذيركحم@لجمتصخلاصولأصوشجةسمبانعن@حره

أبيعنسفيان،عنمفيان،أصحاببعصثكر@رشدا@:102@عفالرب
."يصخولاموسى.أيعنبر@ة،أبيعن@صحاق،

الحديتهنافياحتساعهساأنإلااثن-كالا@نوشحة-النوريسفيانثانيا:

التزمدفيفالفقدعزصأ،واحدحلىديكارانحدضتمداصماعهسالأنكراحد؟
برحدفنا(قال:يخلان،لنمخئؤدحنناماعلى@لثيدكدرصا)@أ:(1102)

ألااسصعتإسحاق:ألايسالانرريمفيانسممتقال:ضمق@أنجأناةقالداود،

."نعمفقالبولى؟إلانجكعلا"@اللهرسرلقاليقول:لرثة

أكرموصرلأ،موصأبيص@،بر@ابيص@سحذ،أبيعنرروهالنين@نثالثا.
وهم:عممأ،
4ر3لها/4أحسدعندإسحاقأبيبنيونىبن)سراتلا- والدارير=1،3



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

@@013و@6@13ر@5،البزوا1(،101)لرسنيوا2(،80)،ودا@والي2(،821)

812-3/712والدارقطني4(،830)حتادوابن5(،0يهسدهلحيوالروياني

ط

4

3ولأالحلصية 7/1والبيهقيالرسالة،ط.(51 الكفا@ه."فيوالخطيب7؟0

/7والبيهقيل@113(،والزار)1011(،الرمديعند@سحكاليسيون@-2
1 4ةدالكثايقهديلح@وا0،9 طريقص(2085)ودأبوطحرجه.وكدلك(0،9
أبيعنلرثة،أبيصبصحاق،ليص(يونى@سرانيل،عنالحدا@عيدةأبي

أليصوإسرانيل،برثة،أبيصيون@،ل@رعقبه:داودالوقالثمموسى،
هنه.لاودأليروايةعنالكلامرمأتيبرثقا.اليعىإسحاق،

1لاوالترمذي)3812(،المارميعدالنخحيا@هعبدبرشريك-3 والبزار0(،1
8وال@يهقي4(،090)وثأ.78)حبانوالن3(،1وللاا(2113) ا."7/

ماحهوابن)325(،الطيالسيعدالينكرياللهعندبرالرضاحعوالةألو-4

@سرحفيوالطحاوي)905(،سمل@فياليوالرود)1011(،والرمذيا(،م@)ا

9الانرابعابي 1ولاالمأ7يهالعلميةطرلحي3/ /2والحاكمى،180)وى7

والحاعلهأ،.77)جانوابى)307(،الحلىرداسعدالجحميمحاويةبنزمير-5
2/1 7/1وال@يهقي7،1 08.

2/1والحاكم)3113(،البرارعندالربعسقيى-6 7/1والبيهقى7،0 0،8

@"9لالكفايقه@يوالحط@ب

.(3115)الرارعدالهلالي:الحمنالحميدسعد-7

عقبالترمديتالشحدث@محال@فيإسحاقأبيمىهؤلاءسماعكانرابحا:
أليعنبر@فأليعن@سحاق،أبيعنروواالديرمؤلاءدحروابةة(1102)
أبيمنسساعهملأنأصخ!عنديبوئى"الانكعلا@:@النبيع@مومى،
4الكبير"دالحللةوانظرمحتلمته.أرقاتديإسحك 3 0

0(160).
فيبسحاقأبيعلىعرضأللحديتو@ئحبةالوريسف@ادتحعلطريقةكمتخاما
ئحصلماترجيحديضكولايمحاق،ابيلمظمنسصاعأتحمليهالباقينأنجن

"انطرةالمحدضينحمهورعندعرضاتحملماعلىسماعا
3الباقيأقح 5 9 / 1

تححقيقي
ستصلا:رووهاللينسبنسا@ما.

ولمجذ@لحديتتقهمو(الناسنتومو(إسحاتأبيسيوصبرإسرانيل والإتقادء=الحفظليالمم@هىبليهماكانلادوتمدة-سميانأمانيمطعليهيختل@



لنقةازيادةللثترك@:لالحلل
-

قالليه.عليهمااحتل@قدأنهإليهاأففعرلحتها،قدللحديتتحملهمافطىصقة

سررةيحثطكماإسحاقأليحديتيحفظرانيلدب@مهديبنالرحسنعبد
والحاكمالرسالة،ط(3517)والعلميةطك@022الدارتطنيعهرواهالحمدإ،

2/1 المارقطنيسنىحاضته،بسحاقابيفيأتقنيسرايل1جزرة:صالحوقال7
3/2 إسحاقأبيعنالوريحديثمىفاتيدمامهدى.لنالرحلىعدوقال2

الرمديحامعأتم!لهياتيكانلأتهإسراتيلعلىبهاتكلتلاإلافاتني،الدي
3/2اللارقطيصرانظر.لها،ا(ا"2)عقب 2 @)،153(والعلميةط0

شبةبنمهلى:النيعني:الرحمن-لعبدقيلمخلد.لنمحمدوقالالرمالة

سعادمنيليئأحب@سحاقأبيعنرانيل.ي@@قالبرثفأبيعلىيوقثانهوسفيان

3/2الدارقط@يسننوشطقه، 2 3رللاالعلمية@0 الترمذيوقالالرسالة.@(51
بمحاقإ.أبيلينتهرإسرائل"ة(1102)عف@

انظر.مدل@.فهوالسبيعيإسحاقأبيععةميأحرىعتةالاشادمذافيمابحا

1ةاتحصيلاسامع 4المدلين!والمفات0،8 1حليحا:ال@والاسماء2 03.

2/1الحاكمقالالعتة،تلكفزالتحماعةعليهتابعهولكن أبيعىوصلهالوقد:71
بسحاقإ.أبيعيرجماعةبرلة

4/4أحمدأخرحه.لرثة،أبيعنيرص،انجهتابعه:وممن 1 4و3 1 أدسسقوقد8

ص@محاق،أليعنوإسرانيل،يونىعنالحدا@عيدةأبيعنأخرجهثاودأبا

بركأأبيصيولىالمو(2085)عفثاودأبوقال@رسى،أبيعن@،بر@أبي

بسحافأليللسقاطير@لهيوصأنيعيبردماأليصبسحاق،أبيعن@إسرانل

حطأواحدبسنادعلىلهعاعميلةأبيلجضغيدكر@لاسرانيل

ثاود.أبرذكرهمانحوعلى(1102)عفالرمذيعتقهاعبيدةأبي@رواية

قد@يكردبردفأبيوع@إسحاقأبيأبيهعنوالروايةبالساعسرو@يون@@تول.

الكبير"العلل"يطر.مكما.ومرةمكدامرةيرويهفكادكليهما،منهماسمعه

4للترمنى: 29-4 3 2/1الحاكمتالى.85)خاناسوصحيع)061(،0 71-

1 وأنبسحاق،أبيسيولىعدالةعلىحلافأالعلمهذاأنمةبي@أعلملست@:72
صحيحا.ألبهحبرلةأبيسساعه

1الحاكمفالالصحابةمنعدةحديتسحاء@ههنم 7 2 ب@عليعنالابدوفي:2/

قدلال:ا3عمر..!بناللهوعبدجبلبىومحاذعاسساللهوعدطالبألي

جحن@،.ت@زتسلحةوأمعاثمة@النبيأزواجعىيخهالرواياتصحت

أيضاالحا@@روىسق،يماالح@عنهرواهكماالجاريصخحهوالحليث

2/1المشدرك،@ا@طر"الدهلييحىلنومحمدالمدينيلنعليعىتصحيحه 7



-

يللف@اند@لعلل@لجامعفي

و)سرائيل
(1)

هذافيالزباثةمرادهئماف@صحت-إنالحكاية-وهذهنقة.

"المخاريتاريخ9كتابتأملفمنالادالحديث@
(2)

يكنلمأتهقطعالهتبين
بعضفييذكرالدارقطنيئوهكذامقمولة،الإسنادفيئقةكلزيادةأنيرى

كثيرةزياداتالمواضعأكثرفييرذثئممقبولة،النقةمنالزيادةأنالمواضع:

النفةزيادةمرادهمأنعلىفدلالإسادعلىالإرسالويرجحالئقات،من

(4)اد@فيمبرزأافقةكانإفاوهيالخاصقعالمواضعتلكمئلفي
وهذا

إنإذالثقة.زياثةعلىالحكمفيالمحذئي@جهابذةلصنيعجدتحقيئالكلام

أرسله،منروايةسوأرجحاصخالحديتوصلمنروايةأنتينسقمما@تت
مهو-تقة،زيا@ةلأتهصخحهالحلىيالجهبذالحلمالإمامأن3زصزعموأما
اعتبلىأساسعلىالقائمالحديثأئمةمنوغيرهالاماممدالسهجمجانثبعيد

ضحيفرأىموطلقأبقبرلهاوالقول@ردما.الزياثةقولفيوالقراتنالمرجحات
دعتحفيحجراب@الحافطقالولهذاوسهرفالخطيببهقالالصتأخريى،عدظص

9/2الريا 3 وصلهمخحواالنينأنعرفذكرتهماتاملدرمن:(5130)عقب0
لرجيحالسقتضيةالصذكورةللقرات@بلفق@تقةالةفكولهيلىفلكمييشنوالم

1/4الويخفهدالنكتفيالفاعيوفالنجرما،علىوصلهالذي@مرانجلروابة 26-

4 2 لأنهلا"بوليالافكعلاحديثابرعلالبخويحكمولذلكصتحقيقي..7
متصلأ،ومرةمرملأ،ةص@روياهعليهسا،اختلفوشحةسف@انلأنولاتقفزياثة

الحفطفيجبلينكاناللنلأنهحابلضميففبلياملأسهاصروياتيوالطريق

أليجدهعنالبيعي،يسحاقأليبنيون@سإسراتلشهم:سة،وصلههفالذين
أكنرالواصلوركادللانقيأوجلي@،وسفيادسشحبةكلأصجحلنافلناإسحاق،

دالكرة.صارفالترجغ@ذنحال...!كلعلى
تقةالكوفي:يوسفأبوالهمدالي،السبيحي@سحاقأبيبنيوصلنفو@هراتيل

امأ.62)ويل.اهأ،61)ونل:اهأ،60)شةتوفيحجة،بلايخهيملم

1/0الكمال!أكديطانظر. .(04لاوالالتقريبه)6+(،شهالكا@وإ)593(،72
9الكببرألأالاريخالمنالسبلعلىاسطر / 2و(91الها"2 3 / /2و(9761)21
1 6 1و(2121)0 6 1 / 1و(2124)2 9 6 / 2(2229).

9للنارئظبنهالسنن"المنالسيلعلىاسظر 7 / 1و1 2و71 5واوما71 ط.21
3او@العلمية (4)(536)(594)(914)و(4و@81@ر@323@و@223@2

الرمالة.ط.(556)ر
ووو

4اقزمذياعلللنرح 2 7 / 1-4 2 637وعترط.9 /2-63 مام.ط.8



النقةزيادةلال@ضل@:فىل@لل
-

لايراهمالثأنهذافيوالمختصينالابقينالأئمةعنيعفيينظرائذي

القرائنإلىعندهمفلثمرجعبلمطلقأ،يردونهاولامطلقأ،يقبلونها

ابنالحافظقالأحيانأ؟فيهاوينوقفأخرى.وتردتارةفتقبلوالترجيح:

مهدي،بنالرححنكعبدالمتقدمين-الحدنثأئمةعنوالمنقول"حجر:

المدين@،بنوعليئمعبن،لنويحيىحنبل،بنوأحمدالقطان،ويحيى
وغيرهم-والذارقظنيئوالتسائيئ،حاتم،وأبيالرازي،زرعةوأبيوالئخارقي،

إطلاقمنفمأحدعنيعرتولاوغيرها،بالزيادةيتحلقفيماالترجيحاعتبار

@الزيادةقبول

القبولبينفوائذيالمتوسطالمختارالرأيوهوالضوابفووهذا

للناقديبدوماوحسببها،المحيطةالقرائنحسبالزياثةحكمفيكونوالرد،

الجزمأمانلك.فيالنظربعدالرواةوأحوالوأسانيدهالحديثبعللالعارف
فمن"كبيرة:مجازفةفيهفذلكالنقادعملإلىنظرغيرمنالوجرهمنبوجه

التفصيلوالصحيحيقبلها،لامنومنهممطلقأ،الثقةزيادةيقبلمنالناس

ئقةرواهااتذيالزاويكانإفافتقلموضع،ثونموضعفيتقبلأتهاوهو

موضعفيوتقبلالئقة...،فيدونهأومثلةيذكرهالنموائذيثبتا،حافظا
ريادةكلبلغلط،فقدعامأحكصافلكفيحكمومنتخصها،لقرائنآخر

القحلاح:ابنبهامثلالثقةزيادةمننماذجوهذهيخصها@حكملها
عننافع،عنمالكرواهمامثاله9الضلاح:ابنقالالأول:-

33الرايقاسص@(2).05-94ةالنظر،هةشضيا( 6 /1.

طربقهومنالزمري،مصم@أبيلرواية(755)واللبنيبرراية)كس(دالسوطا"في(3)
11)والدارمي2/6،3وأحمدبتحقيقي،(663)مسندهفيفعيلثاا بروا6(،6

2/1يوالخكل9(،1)كالالأمرا@افيزنجوده 6 1لا1 سا(لملأك@رمسلم0(،5

ه/والائي7(،6للأوالرسذيلما(،2للاماجهوابر1(،935)داودوأبو1(،2)

2كلاو@الحلسية@(2282)لهدالكبرمح@وميما خزيمةوابنالرمالة،.@@2

2لا 2/4الانلى"محاليدنرحفيوالطحاويبتحفبني،(39 العلميةوير@4

الأحبلىادقحةودي(3423)و(3422)لهالنكلاسنرحوفي(3047)وكأ.46)
.(6351)والبغري3(،103)جانواب@1(،145)و(0451)



=

لد@للف@العلل@لجامعدي@

عمر:ابن

ذكرعند،

الثقاتبين

هماوغير

أوحزكلعلىرمضانمنالفطرزكاةفرضمجطاللهرسؤلأن
منتفردمالكأأنالترمذيعشىأبوفذكرالمسلمين.منأنئىأؤ

وأيوب،غمر،بناللهعببد@روىالمسلميأ)منقوله:بزبالة
الزيادقههذهئونغمرابنعننافع،عنالحديت،هذا

(676)عقبالكيرالالجامعا@ظر:

1الحديشه.علمأنلالصعرمة للترمديالصعير"دالعللكابرانطر.لتحقيقي،78
2الكيرالالحامعمعالمطوع 5 3 /6.

عليهاعترضب@نطر،وفيهالرملي،هداليمقتدآالصححالنقالمكماقلث

1/2الحقانق!طحببرشاد@فيمفالالنرريالإمام 32 3 الننيلبصحلا"1
لافع،بنكمرةنافعصالزيادةهذليوافقهبلشمرثأ،لي@لأئةسالك،بحديث

@ثيةوالتانيالئحلىقيإ،صخح"فيالأول:كتمادبنوالضحاك
شنلمإإ.صحيح

7واليشر!التقري@ليإقالوبسحوه 2 1و.0 1 جماعةابنتعقبهوكدابتحقيقي،8

ثيكنرواس5،8ادوي!النهل"في
1الحلغشأ:علومأختصار@ 4 بتحقيقي،7

2@المقعاليالملقىواس 0 6 ليوالعراقي1،/
1والإيصاح،:القييد1 1 و@ي2

/2الأفكر"صحميوالصنحانيدتحقيقي،1/،62لهرالتلكرظ،التصرةلمرح
الرياثفبهدهمالكالاماماصفرادعدموبينالصألةهدهثيتكلمسأقدمولعل2،2

فانل:دمقالقال.)3243(،عفب"المنكلالانرحديالطحاويحععرأبوالإمام
3نايععن@راهممنأحدالضنلم@أ،)منيحني.الحر@،مداعلىمالكأأقابع

بناللهعيدفلكعلىتابعهقدأئةوعوله.وجلعزاللهلتويق@لكليلةجوانجافكان
لاحقا.وسنررثماتابحاكم،ساقثميزيد،.لنويرصلافع،بنوعمرعحر،

1ةالقييدإ@ديالعراقيالحافطلينوقد 11-1 1 منةيفهملاالترمنيكلامأن2
هذاالترمديدوكلامدقال.كلام@ليالصلاحاستصر@موصللمالك،تمرد

فقال:مطلقأ،بهامالكتجمرديصرحو@لالحامعا،@خرليالتي@العلل،فيثكره
الزيادةكفت@نايصح@مماالحديث،لىتكرنلرياثةيستحربإنصاحديتصزت
@زادقال:الحدين@3فنكرأن@بنمالكروىمامنلحمطهعلىيعتمدممن
واحدوعيرعمربنالهوعدأيوب@روىالمئلميأ،)منالحديثهدافيمالك
الم@لميه.)منيه.يدكروار@عمر،ابنعننفع،عنالحليث،هداالأئمةمن
كلامانتهىحفظهعلىيمتمدلامسنمالكروايةئلصمععنلحضهمروىوقد

كمالكالحافظستفردقيده@نسامالكعنمطلقاالتفرديدكرفلمالترمذي
صزح3 كلامس@خرالمصنففاسقطحمطه،علىيحتمدلمممىلالععنغيرهرواهلانه

الثقاتمنجماعةعليهاتابحهللالزياثفعنهمالكديصللمتقليركلرعلى



لثقةازيادةلل@ضك@ء:لال@لل

هي.تابعاتتعلهوجدناوقد
الزيادةهلهيذكرودلاأصحالهوعاتةليسعليهاخل@وقدعمرةب@اللهعيدا-

وشهم:حدلصفي
2/1والبخلىي5ء،/2أحمدعدالقطادسبدبنيحيى 6 ثاودوأبي5(،121)2

4/1والبيهقيتحقفي،(2403)خزيمةوابر)3161(، يرالرعبدراس6،0
3ال@ما@ 6 9 /5-037.

2/0أحمدعدالطنافي.عيدمحمدس @يزنحويهوالن2،1
)2291(،الأموالا@

9واليهقي / .5/037الاقمجدهفيالرعدوابن1،و.4516

4النسائيعديون@بنعى 9 / العليةط(22)ثهلهرير@الكبرىإ،5
2وللا 55/3دالتمهيدديالرعدوالنالرسالة،ط.(27 7

.(13))ممما(*/3عدملمسيربنجدالله

2/4الآنارامعالي@ثرحفيالطحاريعنديزيد:لى الحلميةط.وفي4

.(1613)لحاودأليعدالعطاريزيدبرأباد

ليالبرعدابنطريفهومن)3161(،@اودأليعدالممصلبن
ه/التمهيد!@

1لاثيةأليابنعدأساسةبىحماد 0 (13))ثثا(لماك@ومسلم4(،4

تحيقي.(2403)خريمةابىعدالأعلىعبدسالأعلىعد
@تحقيقي(2403)حزيمةالنعدميماد.المعتمرس

ويلطحاواشحقيقي،(2409)خريعةبنوا)2661(،رميالداعدالتوري.مميان

2/4المعاني!فرحفي /7ير@الحليقانعيمرأدي)3403(،العلمبة@وفي4
1 4/1لهقيوا3،6 6

اب@صلاح،صعصر،لناللهعدعنالحمحي،الرحمنبمدب@ميد@رواه

المث@كلالذرحثيوالطحاوي2/6،6أححدأحرجه.الزيا@فوفكربصعمر!
الهأ/2واللارقطني)3451(،و(1542)الأجارالتحفةوفي(3425)و(3424)

بل@الحلميةطنيالمهيمد"تحرفوقدالرسالة،ط.(2093)والحلمية@
3والحا)30801(،اكلأ/9"المهرةإتحا@و@الرسالةط.صوالمنتأق@كلبد
6والبجقي1/01،4 6 / .5/371التمهيد!1فيالرعدواس4،1

قاللايع،صاثصعيدعنالجمحي،معيد@رواه.(1621)عفداودأبووقال

"لبه.ال@لمنيه.يىاللهعدعنوالثهورل@يه،ال@)منيخت

حد-عه(المسلميأ)منميه.بقلفلمعمرساللهعبيدلرأماالرةعبدالنوقال

الجمحيا.الرحسعدلنسحيدعيرعلمت-@يسا



-

لد@الفعا@لعلللحامعفيا

الحخالفة،شدةمعسيمالاالتمردمذامنللهيحتملممىحالهليتسحيدلتول.

منهماحديتعمر،براللهعيدعنروىأحمدةالإمامتالفقد

صالحالمسانلانطر."الحدينانمذانالحعحيعلىألكروقالالفطر.@قةفي
4حمد"الأمام(لأليه 5 8 أنهاوأرجوحسانعرالبأحاباللهعدي.النوقال.2/

لامرسلأ،ويوصلمرقرفأيرلعهاليبحداقيءليعدييهئم@)نمامشقيمض

5@الكامل،تا.عى 6 / 4@

1/3دالموطا"علىتحيقهلىلارالدكور@ال .2/45الرمدياوعلى@حاصع8،2

اشه.عيدع@مذهرواتهفيالثوريسفيانسحيداتايعفقدنطر:هنالي

بلاعنهرووهعمربناللهعدصحابمن(تسحةبادنجروألتأأسنوممأقالكذا
الزياثة،هنهيخرمنأيضأرواهالوريسمبانأنحينفيالبنة،الزياثةلهدهثكر
لاليكتحتمله،لامارواقيحخلفقدالريادةبهدهاللهعيدصرواهأنهاتحىومن

الان.

عنقبيصةطريقشالبقيةورواهالتوري،عنالوياليصالحديثمداالدارميروى

النوري.عنالزيادةمذهليهينكرالموقيصةالمريابيكلاساالنررب
أخرجهاالجمحي،لعيدفيهاسميانمتالحةالدكوريدعياليالروايةولكى
2/1الدارقطيطربقهومن)3675(،الرزاقعد 3 ط.(0702)والحلمبةط.9

لمقرولييهليىأليوابناثهجيدعنافرري،عرالرسالة
2/1الدارقطي@روى 3 زنجييصالنطريقسنالرسالة@(2"69)والعلمية@9

هذهرفي@م@ل@لى،أبيبالنمقرودغيراثصعبيدعنمفجان،عنالرراق،عدع@

لالصواب،لهيستمأنأولىالحددلأنوقبيصة،الفرلاليروايةوالراححالزياثة
لحدهكانزنجويهالنس@معأنالراححومنبالاحتلاط،ضغفالرزاقعدولأد

محفوطفيخراللهعيدعنالوريسفيانحليتفيالزياثةمذأديظهرمذاوس
زيادفيخرعمرصساللهعيداصحا@كسالرالحليتروىأنهوالصحيح

2/1الدارتطيعندفرقد.لنكثير-2 3 الرسالة،ط.(2ول@70الحلميةط.9
1واليهقي1/01،4والحاكم 6 2 5/3التحهيهثياالبرعبدوابن4،/ 71.

57)الرزاقعبدعندعمرساقهعبد-3 /2والدارتطني2/41،1وأحمدم@،6
1 3 سيهوتعلكن.(356)الجا@ردابنوكداالرسالة.ط.(0752)والعلميةط.9

لمكدوثهاغرت"@يالصرابعلىوجا.مصعرآ.اشهعيد@تحريص
2/1الدارقطنيطريقهوص)3675(،الرزاقعداخرح@ةليلىأليابن-4 ط.38

ضروين.عمربنا@هوعدليلىأبيابنع@انوري،ع@الرصالةط.(2070)والحلم@ة
2/4الانار"محانيلانحرحيرالطحاويوأخرحه: 3لاالملميةط.رفي4 04)-



التقةزياثةللثتركلق@لالملل
-

فقدالئقة،زياثةموضوعتختتدرجلاالم@لميأ)منلفظة:أنورغيم

بها.مئلالقس@حابنلأنها

طجعلتحدبث.فلث:أشلةومن"الضلاح:ابنقال@لثفي:-@لمثال

طههراالنانربنهاوجعلتمسجدالأرض
(1)

أبوبهاتفردالزياثةفهذه

ابنقالالزيا@ة،ديهولي@ليلى،أبيابرصالماحوري،عيسىبنيحيىطريقمى
التم@عيدلفطعلىليلىأبيابنلفظحملرواتهبحصيكودأديحتسلحجر@

.(1504)عق@ك@664"ابريلتح

2/4"المعاليدشرحفيالطحاويعديريتسيوص،- العلميةطوفي4
واس)4451(،الأخيار!تحمة"وفي(3427)له"،المثكلدثرحوفي(30لما
3التمهيمه"فيالبرعد 7 1 /5.

1والدارقطني"33(،4)حانالنعدإم@ايملبنالمعلى-6 3 9 / العلميةط2

لة.لرماا0ط(2073)و

2/1البخلريعدنالع.ب@عمر-7 6 والشاتي)2161(،@اودرألي1(،)1،30
)3451(،الأيخار!التثةوفي(3426)الاتار"ضكلدت@حفيوالطحاويووه/

2/1يلدارقط@واك@(،.3)رحبابنوا 3 لة،لرمااط.(0722)رلعلميةاط.8

4/1ليهقيوا .(1594)لعويوا6،2

6مسلمعدعث@ادسالصحاك-8 9 .(3302)حادوالن)61(،ل@ا(3/

1الدارقطيقال 3 9 / صالحمحي،الرحمىعبدلنمجدرواهدوكذلثة2

أن@،لنمالكرواهوكدلثالمسلميا)منليه.وقالعمر،بناللهعد
عمربناللهوعد@مماعيل،بنوالمحلىنالع،بنوعمرعثاد؟بنوالضحاك

لايععنأيوبصشوف@النعنورو@يريد،بنريوصفرقد،بنوكيرالحمري،

فيمرتجةيلغتالعهمقيكنلم@نالزياثفلحهينفردلممالكاالإممأنتيى
قاللهرقدر@ال@قالحالكلليتصحلااقفرددعوىأنإلاوالاتقاد،الحفط

خىيدي:المسلمفا)منمالكحديثأتهي@كنتعنه.روايةميأحمدالامام

نحمقال.أ@الملم@يمنمو@نكامحفرظلهقيلالعمرين،حديطمنوجده

1/04الترمذياعلللثرح 2/6وعتر@2 3 أعلم.وائهممام.@2
3وأخمد2(،1813)و(6731)شيةأليوابن4(،الهالطياليئةأخرحه 83 /،5

ط)ه@98(والعلمبةط.(8022)الكرىفيوالتساقي@،4@@522@2/63وئلم

1/2عمالةوأبوصتحقيقي،(2لكلاخزيمةوابنالرسالة، 5 يررالطحاوي)478(؟3

)3136(،=و(3580)الأحيو،لتحفةولىلمأ490)و(\"2لاالانلى"شكللضرح



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

لناالرجعلتلفظها:الرواياتوسائرالأشجعيطارقبنسعدةمالك

وطهورا@امسجداالأرض
(2)

ماإنحبثمنالأولالفسميثبهأشبههومافهذا

(2)

دالئريعقهفيلآحريوا4(،6".)و(1697)حانوابن
04 9 الوطنط.وفي9

1والذارفظنبئ1(،450) 7 4 /1-1 7 1وه5 ط(67")و(669)والعلمبةط.7

1الاعتقاثهالأصوليرواللالكائيالرسالة، 4 1/2والبجهقيئ)5441(،و(43 1 3

2و 2 2و3 3

سنةحدوديرتويرثقتماالكوفي.الأسحعيمالكأبوطارق،برسحدفو

(5140)

1ولالكماال@والتهذيب2،مماالالماش@4/يخطر@ 2 يب@التقرو@)5912(،1

منفنمالضحالةمنعلةحليثمنمرويففو
"

عذالفعدبنجابرا-

47)شيةأبيبنا 1ولا(82 ريلئخاوا)9831(،لحارميوا3/40،3وأحصد2(،73
63وشنلم)834(،11وا/9(533)1/19 / /2و1/902والتسييئ)3(،(125)2
5 فيئعيموأبيالرسالة،@(817)والعلميةطا@5)لةالالكر@ه،وفي6

2/4والميهقيئا@،51)،خرح!الالم@ 5/4لة@الالدلانل!وفي33 من4@لا-72
جابر.عنالمقير،يزيدعنالحكم،أبيسيارطريق
غد:عتاس،لناللهعد-2

للا(،3)حيدلنونجد0،3وا1/052حمدو(2(،3)،71و(7825)شيةأبيابن
2/4لبيهقيئوا1(،8501)و(47011)لكبير@ادي!نيلطبراوا لة"،لدلانل@اوفي33
5/4 73-4 74.

4/1وأحمد@@@2)@لااو(7826)سيبةأليابنعد.الأسعري،مومىأبو-3 64

ع@الحماري،فوأئو-4

7لهشجسةآبيابن 4و5/541وآحمد2(،1823)و(82 2(،467)والدارمي7،1

73الوقألانلال@ميوالبيهقيئمكأ،لهثازدوأبي / 5@

عد.فرنرة،أبر

)765(،ماجهوابن1(،535)والزمذي)مأ،(523)مملأ/2وئمنملم2/11،4أحمد
فىو(4)ساو(4وو7)وا("25)و(0231)الآنار"منمكل@نرحليوالطحاوي

دالمستخرج،فيئحيمبيو()5866(،و(2163)و(355)و(435)الأخيار،النحثة 2/4والبيهقيئ1(،531) 5/4لةالدلاتلا،وفيإ9/5و33 .(7136)رالبغوقي7،2
عتدغمر،ابن-6

ويخرسم.=)22531(،دالكبير!فيوالطبراني)113(،الأشار"كف"فيكماالزار



الثقةزيادةلال@ضك@:إلحلل

فيمغايرةنلكوفيمخصوص،بالزيادةالمنفردرواةوماعام،الجماعةرواه
منالثانيالقنممأيضاولثهالحكم،بهايختلفالمخالفةمنونوعالصفة

بينهما"منافاةلاإنهحيث

الحديثفيليىإذعميق؟نظر@تقالضلاحابنالحافظمنوهذا

إنإذالحخرج،واتحادنفسهالمدارعنالرواةبقيةيذكرهالنمراوفكرهازياثة
ربعيوتفردربعي،عنالحديتبجملةتفردقدمالكأبا

(2)
إلابحذيف@عن

@خرين،صحابةعنأخرأحاديثفينكرماعلىزياثةالحديثهذافيأن
لي@التمثيل@اهذاقال:فقدالضلاحابنصنيععلىتعقيبحجرابنوللحافظ

@بهحراشبنربعيعنالحديثبجملةتفردقذمالكأبالأنأيضأ؟@مستقيم
زائدة)تربتها(لفطةانأرادنف@ز@ه.حذيفةعنربعيجملتهبروايةتفردكما

فيأتهاعليه:يردتهف@الجملة،فيالأحادياباقيعلىالحديثهذافي
بها،تفردمالدأباأنأراد:د)نأيضأ..عنهتعالىاللهرضيعليحديت

فليسكلامه،ظاهرهوكمايذكروهالم@هربعيعنرفقتهوأن

@صحيح!

@لروية:كئرةبسبب@لمقبولةللزيادةتخرثال@

@عبيد@عنالأعلىعبدرد@
()

أننافع:عنعمر،بن

(5)

1ا-مهالسيوطيا:الثرحوانظر: 2-2للأالحليشهعللأنرو@8،9 65.

1الحديش@281-علمأنلاالمعر@ة نحممي.83
عريرويمخصرم،عابدثقةالكوير.البي،3مرأبوحراش،سرسحيفو

2/2الغالقهأمد"الظرةاهأ..)سنةتوثيالضحالة، أسماءتحريد1و5،2

1لالتؤي@اوالا)4281(،اثلاطا\/لضحاا 87).

17ححر@2/ابن@كت@ 0

4و. 7 @تحققي6
امأ.89)مةماتنقة،الاي:البصريالأعلىعدلنالأعلىعدفو

4/33الكمالهدتهنيبانطر: 0لهالكا@ن@او")5763(،6 ودالتقريسا3(،7

سةمدثتثقةالحطاب.بنغ@ربنعا@لنحمصبنكربناللهعد

(5147).



-
@لفالائد@لعلل@لجامعفي

رفعركع@ذايميه،كنر@رفع@لصلاةفيدخل@ذاكانعمربندتهعبد@
رفع@لركعتينمنقام@ذايديم@رفعحملهلمن@لتهسمعقال:@ذايليه،
رفعبليه.

)؟(
ع@رو.إلى@لئبقعمرابنفلك

ورواهعياشطريقمنحزموابنالبخارقيلإمامارواههكذا

والببهقيأبو@اود
(6)

البيهقيصرواهعليئبننصرطريقمن
والبغوي

(9)
منضوربنلربنإسماعيلطريقمن

عنرووهلثر(بن@)سماعيلعليئ،بنونصر)عياش،ثلائتهم:

الوجه.مذامنالأعلىعند

رفعهفيخولفمرتين:الحديثهذافيالأعلىعبدخولفوقد

يديم@رفع@لركعتينمنقمل@ذازياثة:بذكروخولف

(5)

(7)

5/5الكمالاتهدبانطرة التقريب@و)6753(،@الكاس@و)7524(،4

1الحليشا:علمانلامحرنة1انظر:الئحئغي@،عندالرنععيئبحدى5 2 5

@تحقيقي.
.(103)لهالدينإ،لرفعوفي(73لهام@ا/صجحهفي

5المحلى"في 9 / 4

2للاسةماتثقةالصريالولدأبوالرقام،الوليدسجاشئو م@.2

ةو@التقريب@م@،ا92)الكماال@5/635تهذيبو"0،5الالمش@8/9الطر

7الكبرىستهلي(6).(741)شهثي 0 /2.
م@،25")سنةتوفيفامتنع،للقضاءطلبئت،تقةالجهضمي.عليئبرنصرفو

.(5251)وقيل.

@7انجطر

8لا@ودالكاش@)1007(،*5ولال@الكماتهذب القريب@ومه،1

1الكبرىسةفي 3 6 .(560)الثقه@سرحفيلا(.2/
فيهتكلمصدرقكر.أبايكسبصريالسلي@ي:منصوربنبثرلنبسماعيلفو

مأ255)شةماتللقدر،

1/2الكصاالهطديب1ةالظر 2 ممأ.26)والالتقرلب@)953(،الكاششهو"ى،20)2
الله-عندابرالئحذنخنصححهما@مامفقدالزيادفرصحةالرلعنبولرالمحتر



الثقةزيادةللثترلت@ول@لل
-

بنوالمعتمرالثقفيالوقابوعبدبدري@بناللهعبدخالفهفقد

سليمان
(3)

موفوفأ.عمرابنعننافع،عنالله،عبيدعنفرووه
(4)ما@كلإمامالفه@طالزيادفذسلعدمالأعلىعبدخولفوقذ

فرواه

الزيادة.ذكربدونموقوفا،غمرابنعننافع،عن

طريقغيرمنالحديثرويإدللرواة،مخالفتهفيالأعلىعبدواستغرق

سعدبنوالليثجريحابنفرواهموقوفأالزياثةبذكراللهعبيد

سلمةبنحمادأيضأوخالفه

ديالذارنظنيئحكىونذصحيحه،لحيأودعهمايذالئحارقي،=
يرالاخلا@العلل!@

حجر@ياسالحافطكةلقلهالأعلىاعدقؤللالصوابالأشه"وقال.@رلعهوقفه

.(73لاعقب2هلا/2البري!لنتح

سةترميعالد@قيماثقةالأرسالرحمنعدلنيريدس@ثوي@ساللهعبدفو(1)

(5192)

8ال@4/الكماي@دتهدنظر: التقرب1و@،2627@@الكا@و@،@471@6

النحالأسماعيليعننقلأالرعهالتحيرحجرابنالحالطيليهأنار
.@739@عف2مه/2ربلاا

ئو(2)
9

سةمتسيى،ئترمرتهقنلتجرنقةالتعي:المجدعدب@الوماب

القربسهوأ)9157(،الكاضساو"لأ،ا92)للا5الكمالاشهنيصانظرة
فيحزموابن3(،1لا"اليدينالردعيرالخارياحرجها:@روايتهلهأ،261)

لالحلى"4/16.
لمأهأ.7)@سةصاتنقةالطميليلقبالتيميصليادبنالممت@رئو(3)

1ولالكماال@الظر@تهدب 6 يس@التضوم@،546)@والالكا@ث@6(،6)@لا9

لاك@(.عقب2هه/2الارعالقحفيحجرابىفكرماورواية)5876(،

سمبد،لنمويدروابة(80)والنيالي،الحسنلنئحثدررابةا(".)دال@وطا"ليالهما

اليني.يخىرواية(201)وقي،الزضمصعبأبيورايئ(210)و
.(2520)الرزاقجدكد)م@

.(105)و(35)اليدين،درفعجرءفيالئحلىفيعدللا(

2/1أحعدأخرجه.(7) يروالطحاري)601(،"ايدينمعجرءنيوالبخاري0،0

ومي(5832)المكل!@نرح
ححر-وابن2/7،0رالبيهفبئ2(،56)لأجارااتحفة"



-

لد@للف@العلل@لجامعدي@

عنطهمانابنصرواهالسختياني،أيوبعنفروياهطهمانبنو)براهيم

غقبةبنموسى

عنلح(،وصاوموسى،)ايوب،ثلاثتهم:كيسانبنصالحورواه

الزياثة.ذكرغيرمنمرفوعأ،عمرابنعننافع،

تامةمتابعاتعليهتوبعفقدبالحديت،ينفردلمالأعلىعبدأنإلا

@ثاربنمحاربوالزياثةالرفععلىتابعهونازلة،
(4)

بناللهعبدعنفرواه

2/3"التعليئ@ت@يق@ي 0 عقباهها/البخريوعتقهالرياثةدكرعيرمنمرثوعا5

وتكلميغر@ئقةمكة.ثتملشابورسكىسجدألوالخرامالي،طهمانب@إلراميمفو
اهأ.*)لسةماتعة،رحعللأرجاعوبقالثيه

1الكمالبالتىانطرة 1 5 / .(18لاالتقريمهر@للاا(،الكاش@هوإ)281(،1

2/7ال@هقيئوأخرحه:3(،7لاعفام@ا/صحيحهفيالئحلىقيعنقهوححينه

3"اقعليق@تغليقححر@يوالن7،1 0 6 /2.

3اقعليق!شغليقيرححروابن2/77،1النهقيئأحرجه 0 6 /2.

مات@قه،ثتئقةالعزيزعبدلنغمرولدمف@المدعي.يمسادبنعالحفو

الأربجىلعدأوامأ30)شة
4ولالكمالاتهنيبالظر. 3 4(02 التقريس@و@)8532(،@الكاش@1و2(،8

2/1أحمدأحر-: ليوالخاريقلهالنيالحديتعلىوأحاله3،2
"

ر@ع
2-2لهاا/والذارفظنبئ)111(،"اليلين 9 الرسالةط.(1136/2)والعلم@ةط5
يمحد()وجىزبا@وأخمدروايةولي

عندوحديثه)2946(،التقريبهانطر:إامأ.أللاسةماترأهدإمامثقةوفوة

)347(،لاؤدوأليه@،3)@اليدينرفعحزءإفيوالئخارفي)1542(،ئميمةأبيابن

5المحلى!فيإحزمواس 9 /4-6 0

بنمحار@عنكليب،بنعاصمعنطرقمن
صرمعكرالزكقيننيتامينا@التيئكانللفط.اغمربناللهعبدعىثنلى،
دردعحرءفيأخرحهالئخرقيأنإلاالزكعتين،دمنالكتص:لغضوفييديه،
بنمحاربحذتاقال:زيا@الراحدسعدع@أخرىطريقمن(102)"اليدين

كعيزأنراد@نا(يدفيتجر@رفعالضلاةافتتحبناعمربناللهنجدرأيثقالدنار،
فكرنجرمنغمرابنعلىسرفومارراةمكناالركوع.منرأسةرلعداثايدنيرفع
ة.دياللر



الثقةزيا@ةالثترك@:رل@لل

-

سليمانبنمعتمرفرواهوالرفع،الزياثةبذكرالأعلىعبدتوبعوقدعمر.

بهعمر،ابنعنسالم،عنالزهري،عنعمر،بناللهعبيدعن

ففالو)علاله،الحديثهذاتصحيحفيالعلمأهلأقوالاختلفتوقد

اللهعبيدعنأولهبقية@روىبمرفوع،لي@عمرابنقولالصحيح"ثاود.أبو

قام@نا@يه:وقالعمر،ابنعلىوأوقفهاللهعبيدعنالثقفي@رواهوأسنده،
سعد،بنالليترواهالصحيح.هووهذائديياإلىيرفعهماالركعتينمن

عنوحدهسلمةبنحمادوأسندهموقوفا،جريجوابنوأيوب،ومالك،

فيالليثوذكرهالسجدتين،منقامإذاالرفعومالكأيوبيذكرولمأيوب،
أرفعهن؟الاولىيجعلعمرابنأكانلنافع.قلتفيه:جريجابنفالحديث@ما

1رللاالحلمية@(1105)لهالكرعا،"وفي3/3النسئبئعند الرسالة،ط.(10
5لا"المشكل@شرحديرالطحاويبتحقيقي،(693)حريمةوابر 05)و(82 83)

5/1لأشرافاا@قحمةوالظر:(62روالأجار!تحمة"وفي 3 لمأ(.76)1

الم@لا@76@الالتحفت@5/231ليكماالشاتيقالالثصعدعنيصحلاومدا
المزيوقالعرط،منالخطأولحلثقة،الهوجدالزهري،صالرواةعامةيدكره
الريبرمحسد@رواهمعتمر.صالمقدمي،بكرألىبرمحمددتاسحهعقبه

صرواهعمر.اسصسالم،صنالع،عناطصعبيدع@معتمر،عنالعقححي،

لاالكنفي:محمدلنحمزةرقالالصواب،وهوعمر،ألنعننافع،عنأيو@،

الثصعدعنمحتمر،يخر"الركعتنمنقاماللافاالحديث.مدافيقالأحدأأعلم

"الترليقوبالثهخطأ،ومو

الأعلىعدروايةلأنالجزميسكنللاالاختلافاتمدهشالرغموعلىمامر:تال
ةلأمىلنخطا

منافلنمنافعدىمحتهدرهو@مامطريقمىمنالحديثخرحالبخاريأنالأول

ديه.الفاداختل@مماالطربق

مناولعللارلة.متالعةوميدتر،بنمحر@تالعهتوبعاثهعيدأنني:@ن

منعمرابنأنولمحلكتضعيف،عامللاللحديثتقويةعامليكردالاختلاف

فتكرنعص@يقلبهيحملرمو@للبيمرفوعاالحديثيرويأئهكهالثهور
الترجيحمدامتلننحرحت@هساروى.بمايعملالصحاليفعلمنهاالمرلوعةهده

عملاالصحالةأشهرفهوشدلثفيع@رابنلخصوصيةجادتنخلافعلىوالحكم

لكلوأنالحلم،مناصعولةندركيجحلناالأصمداونل@يالنبيعنبالوروت
ررايتيحفومايحصهماراولكلأنكمايخصهالنيحكمهحليث



-

يللفمالد@لعلل@لجامعفي

9فلكمنأسفلأوالثديينإلىفأشارلي،أشرقلت:سواء،لا،قال:

قفهوفيالاختلاف"العلل9فيالدارقطنيحجر:ابنالحافظوقال

عنالإسماعيليوحكىالأعلى،عبدقولبالصوابالأثبهوقال:@رفعه،

البخاريقالرفعه...،فيأخطاالأعلىعبدأنإلىأومأأنهمثايخهبعض
الصحابةمنعرةفيحميدوأبووعليعمرابنزادهماالمذكورةالجزءفي

واحدةصلاةيحكوالملأتهمةصحبحالركعتينمنالقيامعندالرفعمن
العلم.أهلمنمقبولةوالزيادةبعض،علىبعضهمزادو)ئمافيها،فاختلفوا

الخطابي:وقالبالرفع،يقوللمنقبولهايجبالزياثةهذهبطال:ابنوقال
خزيمة:ابنوقالالزيادة،تجولفيأصلهعلىلازموهوالثافعي،بهيقللم

بالسنةقولواقال:وفدصحيح،فالإسنادالافعييذكرهلمو)نسنفهو
فيه.الرفعيستحبأنهالثافعينظرقياسالعيد:@تي@ابنوقالقولي،ودعوا
عندعليهاقتصرمنعلىزالدألكونهمنصوالرفعالركوععندالرفعأثبتلأنه

يسيرها-منسيرةراضوأولواحدة-الموضعينفيوالحجةالافتتاح،
صحإفاقال:لكونهللافعيمذهبأكونهوأماإثباته،والصواب:قال:

بهذهالعملمحلأنالنظرووجهانتهى،نظرففيهمذهبي،@هوالحديث
اطلعأتهعرتإذاأماالثافحي،عليهيطلعلمالحديثأنعرفإفاماالوصية

البيهقيواستنبطمحتمل،هناوالأمرفلا،الوجوهمنلوجهتأولهأوصرثهعليه
هذهعلىالمئ@شملحميدأبيحديتفيلقولهبصيقولأئهالافعيكلاممن

1نقول.وبهذاوغيرهاالشة
0 0

حميدأبيحديامنسواهدبزيادتهالأعلىعندلحديطإنئتم
عديلساا

.@741@عقب@اود!أبيالسننا@طر:(1)

2-2مه/2"اللىيالمتح(2) 8 @لا@.9@عقب9

صحد،بنالمنولقيل.اسسهفياخلفالساعدي،حميدأبرالحليلالضحابيئ(3)

خلافةأولأيصا،اليمااسمفيواخلفعنرر،وقل.الرخم@،عدويخل
ه@60)شةيزيد



الثقةزيادةلالخترك@.لالعلل
-

فريرةوأبيوعلي

أبو@اودأخرجهماوه@بهللاسنهاديصلحلاأتهإلاشاهدومناك
عنهيرةأبيعنلهيعة،ابنحذثناةفالسعبد،لنقتيبهحذثناقال:

يقوم،حثينبكقيهليربهموصلىالربيربناللهعدرأىأتة:()المكيميمون
فائطلقتبيدي@،فيثيرفيقومللقيام،ينهفقوحينيجذ،وحينيركغ،وحين

يصليها،أحداأرلمصلاةصلىالزبيرابنرأيثإنيفقلث:عئايرابنإلى

ال@هرسولصلاةإلىتنظرأنأحببتإنفقال:الإشارة،هذهلةفوصفت

الربير.بناللهعبدبصلاةفاقد

جيدة،عنهسعيدبنقتيبةروايةأنإلامقال،فيهكانو)نلهيحةوابن

(5)

9الضحالق@2/أس@اءتحريدر@العمابق@5/652،أسدالظر@ التقريب@و@)0701(،5

5/4أحمدأحرجه.وحميثه فعرجزء"فيوالئخلىقي)3631(،والدارمي2،4
(430)لئرمذيوا)268(،حهماراس)037(،ؤدثاوألو)22(،و(02)"ليدي@ا

رلي3-3/2والشابئ3(،"5)و
ط.(1105)رالحلميةط.(1104)لةالكبرى!،@

ويلطحاواشحققي،(587)خزيمةبنوا1(،93)و(921)لحاروداواسلة،لرساا

(1867)حبانواب@)7031(،العلميةطوفي223/1@المعانيدسرحلحي

.2/72لهقئوا)6781(،و(0871)و

ليوالخارقي1/9،3أحمدأحرحه.
(74دثاؤدوأئرله(،اليلينارلعجرء"

بتحقيقي،ه()مم@حزيمةرابن)3243(،والرمذيلكلامأ،ماحهوابن)167(،و
1/2والذارفظبئ 8 دهرأيتقال:الزيلعيردكرالرسالة،@(1109)والعلميةط.6

عليئحديتأحمدصشلقاذافقفيإسحاقلنإسماعيلعىالخلآلعللفى
1الرايقالنصبصجيح،.فقالهذا 2 / 1@

@تحقمي.(6لكاحزيمةواس)837(،ثاؤدأبرأخرجه.

.(739)سنهلي

شةتولينقفةالمصريبيرةأئوالحصرمي،السبنيأسحدسميرةساللهعندئو

(5126).

ولالمريب3(،330)الكاشساو"6(،13يلا4/013الكما@ا@هليبةنظر

6لهك@792الكالا@ني@الطر.امحهول. 547)ولالتقريبه3(،9



-

حثبلبنأحمدالمبجلالإمامنلصعلىنصق
(

صا@الحديثهذاعلىاعترضوقد

السجود،منالقيامعدالرفعمئروعيةعلى

"فيالمرو@عمرابن
وفيهالبخاريإ،صحيح

الجود"منرأسهيرفعحين

فمانمحلهفيلي@الاعتراضوهذا

@)نماالسجود.منالقيامعندولي@السجودا

لهيعةابنالأولى:فعفتهبالعلل.مسلسلفهر

فيالرفعفيالمنكرةالزيادةالكبرى:وعلته
الكتاب.هذامن

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

يدلهذافقال:المجود@عون9

بحديثمعارضضعفهمعلكنه

ولايسجدحينفلثيمعلولا:

حين"فينصالحديثظاهر

بطلانهلأبينالحديثهذاذكرت

المكي،ميمونجهالةوالثانية:،
موضعهفيفصلناهكماالسجوثه

خطأ:الزيادة@نفيهحققمامثال@

وقتاثةثابتعنمعمرةأخرجهما
(4)

بعضىنظرقال:إأنى،عن،

(4)

1النبلاعاأعلام@سبراظر. 7 أنناعلىلجحة،ابنممنعاتمنالحدغتأنإلا8/

مطلقألهيعةابنضح@لققد
2المحبود!عود" 6 9 توممقذالمحبود!عود"عا@أنعليهالتنبيهيبغيومسا1،/

الهاشميهبيرةبنالولدلنضحئدميرةأبوأنهفزعملهيحة،ابىشيختحيينلي
ص@الهمحض،خطأوئوالذمشقيئ،

@المريبهئقةوموأمعدةبنهيرةلناللهكد"
9المحهوثهالهنلعاحبالوهممداعلىنهوقذ@،@678@ / الجهدبذلوقذ45،4

الضواب.منالخطايانفي

1/6والنانيئك@561،أحمدطريقهوص)53502(،جامعهفي الكبرصه،"وفي1
3يلايملىرأبرلك@،له 6لاحبانوالنشحقيقي،(144)خزيسةوالن3(،0 5،)4

ليالسيواس
1/7والذارئظنيئ)82(،"واليلةأليومعمل" (221)والملميةط0

4واليهقيالرسالة،ط. 3 / الرشد.ط.(92)والحلميةط(7لاالصعرى!@وفي1

الأفكار"@شائجفيححروابنالقيموالنحبانوابرحزيصةالنالزياثةمدهوصحح
1/2 الصيبهالوابلرانظرإ.33

0
038.

صجفمعمراأن@لىالإشارةلدصلاالحديثمداإعلالتفصيلفيالخوضوتجل

7"الرمنيعللالمنمرحةذلكفيانطرعهمالأوهامهخاصة،وقا@ةنابتفي / هلأ2

8عترو@ 0 4 / همام.ط2



الثقةزيادةلالعللإلحثترك@:

وضوءاجمفهالنبيأصحاب
(1)

فىأيثماغ@مناالماالبي-ك@:فقاليجدة،فلم

(2)@نؤضؤواقال:نتم4،المافيهاتذيالإناءفييدهوضععبهتالتببئ

@شه،بسم

عندمنتوضؤواحتىيتوضؤون،والقومأصابعه،بينمنيفورالماءفرأيث

."اخرهم

فاضلثبتئقةالأزديراشدبنمعمرفوالرزاقعبدشيخومعمر

بنوقتاثةعابدئقةوفوالبنانيأسلمبنثابتالحديخثهذافيوشيخاه

زياق:بذكرأخطأقذرائدبنمعمرأنإلاثبتثقةوهوالسدوسيدعامة

ابذكرولنموقتادةثابتعنالرواةمنالجمعإدآإذالحديخا؟فيدئ@@)بسم

نلثوشزحبها،ووهمهخطئهعلىيدلمفامعمر،بهاتفردائتيالزياثةهذه

فيما

حميدبنوعبدوأحمدسعدابنالحديخث:

حبانوابنيعلىوأبووالفريابي
(11)

المغيرةبنسليمانطريقمن

وئتسحرعيهئمطرلصاوالخور،كالفطورئتوعابالديالاءلبالمتح.الوصوء
5/1النهايته"لثمهوالمعلاقرضؤ،)بالضهأ.والؤصوءلص 95.

محمر"سامعليالحييتنإلا(الحدفتأخرجتاقتيالصاثرجميعفيمكدا

دفوضا،.الممردللمط
امأ..)التقريبا"انطر.)ىلملأ(.لا.داققربانظر:

.(5518)لاققرباانطر:

الطبقاتمصنفالواقدبكاتبالغداثي،ا@هعبدأبومنيعبنسعدبنئحتدئو

4/3لأعيان@هادوفياتانظر.هأ.230)سنةتوفيالكرصه، أعلامودسير5،1
.2/76الجاد!والرلأ6،مملأ/10اللاط

فيأخرجهوالحديث
1/1الطبقتا"" 4

1وك@931مده@ي (12لطمسدهمنالتح@فيل@(.69

مأ،207)شةرلدانقاضي،لكرألوالمريمي،الحسنلنئحتدبنحعفرالإساممو

13)شةوتومي 4/3دالأنسابانظر:هأ0 41/9،6اللاطأعلامردهبر5،3

1الجماتوالمر@م 78 /2.

.(23)النبرةاورلائلفيأخرجه:والحديث

.(6543)صحيحهفي(11).(3327)مسدهلحي(

.(2612)سهلتقرا@تققه@وئو:(



-

يللغ@ائد@لعلل@لجامعفي

والبخاريحميدبنوعبدوأحمدسعدابنوأخرحه.

حبانوابنخزيمةبنوايعلىوأبووالفريابيومسلم

والبيهقيئ
(10)

زيد.بنحمادطريقمن

(12)وأحمدسعدابنوأخرجه:
سلصةبنحمادطريقمن

عنرووهسلمة(بنوحمادزيد،بنوحماد)سليمان،ثلائتهم:فهؤلاء

قتالةعنالحدنجثروىوكذلكالزيادة.فكرثيهلي@له.أن@،عننابت،

الزياثة.فيهيذكروالنمجماعة
وأبوومسلموالئخارقيأحصدالحديخث.أخرجفقد

والبغويواللالكائييعلى
(19)

عروبةأبيبنسعيدطريقمن

نةعواوأبويعلىبووأبيلفرياواأحمدوأخرجه:

(26)ئعيموأبوحبانوابن
يحى.بنهمامطريقمن

مسلموأخرجه:
(27)

الدستوائي.هثامطريقمن

(23

الالم@1/،41@ي!

.(1365)س@منالستخبلي

.(4)(2279)ك@95صحبحهمي

.@3329)مشدهلحي

.(6546)صحيحهي

1البوق@4/الدلانلفي( 2 ا،لاعتقا@ا1ودي2

ير(
1الطتاشه1 4 1 1 4 0 / 1

انطر.!الاني.ئابتثيالاسأثبترئو(
3/1مدهلي( 7 .2اوه0

5يرصحبحه( 9 /7(2279@@7@

.(1ما.)الةاأهلاعمادأصول"في(

دنهني@انطرقادة.فيالاسأثترئو(
2م@دهير( 8 9 /3.

(2895)مشدهفي(

2/2المهرظإتح@@فيكما( 3 1لا4 61).

(6547)يرصحبحه(

5صحيحهفي( 9 /7(2279)(6).

(2)

6)

(8)

1م@دهفي 4 7 /3.

6صجحهمي 1 / 1(200).

.(22)الن@حقهددلانلفي

بتحقيقي.(124)صحيحهفي

2له 2 20.

1م@دهفي(12) 7 5 2و3/ 48.

.3/12التهديبلأتهذب

2صحيحهثى(51) 33 / 4@3572@

.(3193)م@دهلحي(17)

.@ا@م4@الثت@المرحفي(19)

.4/93التهنيسه

(21)الرقهددلانلفي(22)

.(317)البرقاددلانلفي(26)



زيا@ؤالثقةله@ضك@:لال@للإ

يعلىأبووأخرجه:
(1)

الحخج.بنشغبةطريقمن
رووهوشعبة(وهئام،وهمام،عروبفأبيبن)سعيدأربعتهم:فهؤلاء

الزيادة.هذهيذكروالنمبه،أن@،عنقتادة،عن

وقتاثةثابتأصحابمنالرواةجميعيغفلأنالمعقولمنفليسإفن

راشد.بنمعمريحفظهاثمالزياثفهذحفظعنفم@يغيب

ةالزيادةذكرفيهولي@الحديث،روايةعلىتوبعاقذوقتادةئابتاإدثم

الطويلوحميدحجةتقةوهواللهعبدبنإسحاقعليهتابعهما
(4)

وهو

البصريوالحسنيدل@ولكنهثقة
فيالوهمأنعلىالضوءيسلطالكثرةهذهعتد@ق)بسمزياثة:فغياب

أعلم.واللهمعمر،منذكرها
فيالتسميةفيصردماأصحالحديسهذاأنعليهالتنبيهينبغيومما
4داالكبرىالسنن"فيالبيهقيقالإذالوضوء، 3 / هذا@لمةمعمرحديطعقب1

الصغرى@االسنندافيأيضاوأوردهعلة،لهيسقولم"التسميةفيماأصح
فيرويماأصخالحديثوهذا@@وقال:الرشدط.(92)والعلمبةط.(7لا

لما.التسمية

.(3172)م@دهفي

ميمالكعتد
أبيبرواية(7وللاالقاسم،بنالرحمنعدلرواية(11ررالموطاأ"

تجحممي،(16)الئسند،@فيوالتافعيالليثي،يخيىلرواية(*)والزفرقي،مصعب

3/1وأحمد 1/5رالبخاري3،2 5كموفلم3(،)كلاهك@4/2و(169)4 9

13)والترمدي)5(،(2279) 2(،0)وا(لاالنوقأالدلانلديوالمريالي3(،6

6لاحبانواس1/6،0والتساني 53).

صحيح!.حسنحديثأن@لرحديثاقرمذي.قال
.(367)لتقريبهانظر@ا

573)ئيةأبيابنعند 6حمدو(2(،2 2و(951)6"ا/والحخاري30،1/ 33 / 4

.(6545)جانواس)42(،البوقهددلاتلفيوالفريابي)5753(،

1لادالتقريبها@ظر. 54).

2والخاري3/61،2وأحمد1/14،1الطبقاشه@فيسحدابنعد 33 / 4

(2759)يعلىوألي)14(،@ابخوةلانلال@ديوالفريابي)4753(،



=
ث@لف@ائد@لعللفي@لجامع

تكلمتدمتوماالزيادة،بهذهالحديثصحةعدملكبانوقدلتول:

عندالتسميةفيالوارثةالأحاديثفسأسوقسهابب@الحديثهذاع@

لوضوء.ا

لاوبرضوء،الاصروةلا"قال:أتةياللهرسؤلعنرويماوهي

عليم@@للهيذكر@سململمنوضوء

ومم.الضحابةمنعدةعنانحدضتوود
ربدةسجدسأ-

4/7وأحمد)82(،و(15)نيةابيوابى)342(،الطيالسيانحديث:أخرج وه/0
3 8 6/3و1 الكير!،الحلل"وفي(26)و(52)والترمديع(3)هاماحهوالن8،2
0لة. 2الانار!ساني@انرحفيوالطحاوى)21(،91 6 / )99(،العلميةطوفي1

1الصحفاعهفيإوالعقيلي 7 7 7-1/71والدارقطي1،/ 7و2 (225)والحلمية@2
المتامقه@الحللفيالجرزيوالن1/4،3والجقيئالرمالة،ط.(230)-(226)ر
5الكما@اتهديب"فيوالمزي5(،15) 3 / ستانجفيححروابن1(،083)94

2الأفكارا 2 9 / أبيبنالرحلنعدلن@سععنالمري،ئمالأليطريقمن1
د@رفوعأ.فسحبدسأبيهاعنجلتمىعىحول@،لنشفيان

عاتومنهلطرإ،حدل@الخاب:عنةقالتفالألالأنصعيف،والحديط

1/2"التلخيصليإحجرابنقالكمالراوتضعيفهعندافجلىقي 5 رفكره.(70)5
1نقاتهفيحادالن 5 7 .(856)التقريبهالمقبو@هإعة.حجرابنرقال8،/

1/1التحميئ!تنمغ@واصظر: 0 1ر2 @ا/الرايقهودنص0،3

1/2لانر"امعانيلنرحميالطحاويأحرجه.والحلبت العلمية@ولي7
4/6والحاكم)001(، 0

ع@بلال،سليمادسحدناقال:كنبر،سحيدسطريقس
حدضتنييقول.سفيان،أبيبنالرحمنعدبنربعممحتقال.المري،ثفالأبي

للطحاويروايةو@يأبيها.فكردودفلك..يقولعلرواللهرسولسمتأنهاجدغي
1هريرفأباسصعتأنهاجدقيحدئني"عنده.جاه(909) والصوابوهم،ومو0

5ظالمصإتحاف@وانظر:دقب@سجدحديتمن 1 9 / 5(5871).
فرنرةألرب-

فيوالترمدي)993(،ماحهوابن1(،10)وأبر@اود4،اور2أحمدةأخرجه 1الكبيرأ:العلل" 1 لمأ.7للادالأوسطهفيوالطبراليلهأ(،لا.يعلىبوو()21(،1
7والدارقطنيالطبعتين،كلتا 8 / الرسالة،ط)7،2(و(2وللاهالعلميةط.1

1والحاكم 4 6 4واليهقى1،/ 3 عنسلمة،بنيحقو@ط@قمنلا.2(والغوي1،/ مرفوعأ.فرنرةأبيصأيم@



الثقةةزيهلالهترل@:لالعلل

الاريخ"أليمه.سليحقو@ولافرنرة،أبيمنسمعلسلمةيعرفلا"الئحارقيقال
4/8الكيرا 2للأ0 مجهرلان@وأدوهوسلة(00
عو.بناثهعد-@

(233)والعلية@1/73والدارقطي3،5ك@4الكاطا"فيعديالنأخرحه.

1/4رالبيهقيالرسالة،ط. بنححص4

معوتلناللهعدد-

1/7الدارفظيئ"أخرجه 1/4راليهقيالرسالة،ط.(231)والعلسيةط.2 بنحي.4

الاعدي.حد@بنسهل-"
2والحاكم)004(،ساجهابنةأخرحه 6 9 /1.

الخدريسحيدأبوو-
والدارمي،)019(،حيدبروعبد3/4،1رأحمدا(،لاضيبةأليالنأحرجه.

1(،060)يحلىوأبو1(،2)11الكير@2العلل@فيوالترمني)793(،صاحهواس

4/1الكامل،ير@عديوابن)72(،واللجلةااليرمعملفيالسنيوابن 1،0

1/7والدارنطي 1/1لحاكمواالرسالة،@(223)والحلميةط.0 والسيهقي4،7
4 3 1/2الأفكار!د@تائجفيحجروابى1،/ 3 0

عةطرقمن

طالبأبيبنعليئز-
6/4الكاملا@فيعديابنأخرجه. 2 ةقالالعطار،عليئبنئحمدطريقمن4

رقالبصطا@،أليبنعليئعىجد@عنآبيصشحئدصبرالحسحتئنا
بمتتيته.لشتمهديابنحدتاهاأحاثبتالاماد@وبهداةعضه

عاتة.ال@همي@أمح-

9لاراهويهبن@صحا@ا(،للاشةأبيابرأحرجه: 1/7والدارقطي@،9 1@.

1/2الروانمهدمجمعليكمايحلىوأبوالرمالة،@(22ولاالحلمية راب@2،0

2/4دالكاملافيعدى صالرجال،أليبرحارتةطريقمن(261)والبرار7،1

ب@عاتفعنصوف

الرجال.أليب@حرنةلضعصصعيص،والحديت
بسحاتحهولمسانل6،ثاودإ:أليينبشا@مسائلضيءليهليق"أخمدالإتامقال
3 1النبه.ارال@"فيفقالالقيمابنوأما1،/ 1 علىالتيةأحا@يثص6

1المماثه@رادليوقالحساس@،الأحاليثالوضوءة 87 عهيحفظالرلماهه-1/

انسميفا.عيرشاوضحنهعلىيقولكادأله

2الحيرادالتلحيصليحجرابنوقال 5 7 / الأحاديتمحموعأندرالظاهرة(70)1

أن=لناتتشيبة.أبيبنسكرألووقالعلآ،لة(أنعلىتحطقوةمنهايحدث



ئد@للف@ا@لعللالجامعفي

المخالفة:كثرةبسبب@لثاذةللزيادةتخرمثال@

سيرين،بنمحمدعنحسانبنهثامعنزيدبنححادروى

هريرة:أبيعن

.

كبرئثمكئر"فقال:)كبر(،رياثة:فيهونكراليدين،فيحديث

حسان.بنهامعنالزيادةهذهبذكرزيدبنحمادنفردوقد

ثقةوهوبشيرلنه@ئيمإنإذ
()

وهوخالدبنووهيب@

ثقة
(7)

ثقةوهوأسامةبنوحمادء
(9)

السهميبكربناللهوعبد@
(10)

ثقةوهو-
(11)

يخطئصدوقوهوالأحمرخالدوأبا@
(13)

بكروأباء

الوضهمعلىالتسميةاستراطفيروي@وقدالها@ي:عدابىوقالقالئه،كيهروالئي
واحدكليخلرولاويخرهما،هريرةوأليسعيدأبيكحديتمذا،عركيرةأحاديث

صحيحأوحس@طرفهبسحصوعلمحلكليالحديتأنالأطهرلكىمفال،منهاص
"

1ةالحللاعلىشحيقة 44.

@يالحوزياسوقال
دقبنمجدحديثذكرصعدما(552)عق@المتنامةاالحلل"

تدو@..،اللهرسولعنلتانلاحدينانالمذانالخدري:محيدأبيوحديت

6المنير،)ابلوينظر.الانولمزيدتقاللأأبر"لدةئفالاألوعده.اتصحف 9 / 2

.(14لعااتؤي@ه"انظرلقيه.نتنقةومو

7لادالتقريبهانظر:سيريى.النفيالاسأتتمنتقةومر 28)

2/3اليهقيطريقهوص)1101(،ثاودألرأخرحه 5 صد،فبنحمادطريقص4

له.هريرفأبيعنمحمدصعرد،واستجقلنويحىوممتمامأيو@

.(7312)دالتقريبهانطر:(5).(3لكاالترمديعد

1/4الآنلى"معانيدسرحثيالطحاويعد 4 .(2519)العلميةط.ولي4

.2/37أحمدعندلط@.(7ها7)اققرب"انظر.

(1ما7)تقريبااانظر:ا

ليالرعداب@عد
2التمهد،1 5 5 /1.

4لاثيةأبياسعد(12).(3234)القريبا@انظر: لهأ.9

.(2547)لتفريسها@لظر:ا



الثقة@ري@لالهضك@:للعلل

-

صحيحوكتابهحفظهساءكرلماآثهإلاعابدثقةوهوعياشابن

وأبوخالد،وأبوالنصوعبدوحما@ووهيب،)هثيم،ةستتهمفهؤلاء
الزياثة.يذكروالمحسانبنهثامعنالحديثهذارووابكر(

أيو@منهم:سيرين،برمحمدعنجماعةرواهقدالحديثإنثم
حجةثبتئقةوهوالسختياني

(4)
ثبتثقةوهوعونبراللهوعبدء

والسنوالعملالعلمفيأبو@أفرانمنفاضل
(6)

إلراهيملنويزيدء

روايتعلىأقفو@)1101(،عفصثاودألربهصرحكما
.(7ما5)ققربا@لطر:ا

برواية(16ولاالقاسم،بنالرحمنعدلرواية(128)الموطأ!فيإمالكأخرجه:

الرهري!مصع@أليلرواية(470)وسحيدلنسويدلرواية(14ولاالقمني،
الرراقوعدتجحقيقي،(330)ممدهفيوالافعيالليتي،يحيىلرواية(247)و

2/2وأحمدها(،3)والحميدي)7443(، 4 2و7 1/1ريلخاوا8،4 83(47،)1

2/8و 9/0و@2281@6 81@07 2 2/8ومسلم@،5 ودابو@وأ@،م@و@@97@@573@6

3/2نيلساوا)993(،لترمذيوا1(،090)و(0801) @573@له@لكرى!الاوفي2

اسو)342(،الحلىردوابرالرمالة،ط(1491)ر(577)والحلميةط.(11)سو
1(،519)215وا/(1391)1/115عمالةوألوبتحقيقي،(3501)و(086)خريمة

1/4الآترأمحاليدثرحثيرالطحاوي 4 جادوالن)6152(،العلحية@وفي4
1/3واللارقطني)5762(،و(2249) 6 1ريلاالحلميةط.6 1ولا(37 ط.(37

4/1المحلىا1فيحرموابرالرسالة، 2/3والبهقي1،0 5 3و4 5 3و6 واس5،7
1/2دالتمهيداديالرعد 55.

(6"5)"ققربا"ةلظرأ

2و*/2أحمدعند 1/1لحاريوا1(،496)رميلداوا3،4 2 ودا@وألي)284(،9

1ماحهراس1(،110) 2 3/2والنساني3(،1 0

2ر (57لىلهلالبهرعه،وير6

واسالرمالة،ط.(5911)و(11ويما(578)والحلمي@ة.@(5811)و(4711)ر

ديوالطحاويتجحقيقي،(1035)حزيسة
ط.وفيل@الآتر@\/معانيشرح1

2/3والبيهقي2(،2وللاه(2253)جاررابن)7152(،العلمية الرعدواس5،4

2التيم@1/لي @76.@والمغري5،4

3لاالتقرب"انظر: 51).

8المحريعد 6 / 8/2و(1229)2 1/5عوانةوأبي)1506(،0 1 1لا2 9،)1

1/4الآثارمحانيالشرحفيوالطحاوي 4 2@،العلصيةط.وفي5 5 /2والهقي@@2

3 4 3و6 53.



-
يالفعائد@لعلل@لجامعفي

ثبتثقةوهو
(1)

ئقةوهوعلقمةبنوسلمة@
(3)

دعامةبنوفتالةء
(4)

ئبتثقةوهو-
()

وهوعتيقبنويحيىثقةوهوالحذاءوخالد@

ثقة
(9)

ثبتثقةوهوعبيدبنويرن@@
(11)

وهوالأحولوعاصم@

ثقة
(13)

ثقةوهوالشهيدبنوحبيب@
(1)

وهوالطويلوحميد@

(17)ثقة
ثقةوهوعروبةأبيبنوسعيد@

(19)
بنوسفيان@

ثقةوهوحسين
(21)

@

(7)ممملالتقريبهانظر!ا

2/8لخرياعد .)ود@اوأبي)8221(،6

1/4الانار!معانيشرح"فيوالطحاوي 4 4

نطرا

2

.(2502)لتقرسه
3/2السانيعند )لهالكبرى!،@وفي6

(1036)حزيمةوابنالرسالة،ط.(1158)و

.(5518)التقريبا@انظر.
3/2الشانيعد 158)لهالبهرعه،@وفي6

عود.النمعمقروناوحاء

.(1*")هلتؤيب@داا@ظر:

2/3وال@يهقيا(،"11)داودبيعد( 54.

.(7603)داققريباةانظر

2الفراند".د@غفيكعاالبرارعد 23.

7لاالقريسأ@انظر. 9

2الفرائدالمظمفيكماالرارعد 2 3 0

5.

(3060)لتقريبها@نظر.ا
أقفولم)1101(،عقيبداودألوفكرهكما

ول.352)الالتقرس@اانظر

أقفو@ا(،"11)عقيبلمحاودألوفكرهكما

(1544)لتقرسها"انطر:
2الؤأند":نظمفياكماالزارعد 23.

.(2365)ققريسها"لظرأ
2الفرائد".ال@ظمفيكماالرارعد 23.

.(2437)لتقريبهان@!ا

1 بتحقيقي،(1035)خزيمةبنوا1(،0
حبانوالن)7152(،الحلميةط.وفي

5 (576)والحلمبةط.(1571)و(72

شحقيقي.

الرمالةط(1159)والعلجةط.ا(

روابنهعلى

روالة.على



الثقةريا@ةلالائشرل@:لالحلل

=

ضعبفوهرسواربنوأشعث
(2)

ئقةوهوخالدبنوقرة@
(4)

ء

نقةوهوسلمةبنوحماد

يذكرواولمهريرة،أبيعنسيرين،ابنعنرووهجميعهمفهؤلاء

وحميد،الثهيد،بنحبيبأيضأالحديثهذا@روىداود:أبوقالالزياث@

مامنهمأحديذكرلمهريرة،أبيعنمححد،عنالأحول،وعاصمويون@،

سلمة،بنحمادوروىوسحد،كبرثئمكترأتههثامعنزيد،بنحمادذكره

ذكرهالذيهذاعنهيذكروالمهامعنالحديثهذاعياشبنبكروأبو
كبر"ثمكبرأتهزيدبنحماد

نحوإلىوأشارهامأعنزيدبنحمادلهتفرد"البيهقيوقال

العلانيهذا
لي@إدخطأ،رياثتهأنعلىأمارةالغفيرالجمعهذاأمامحمادفتمرد

أنالمعقولمنولي@هنام،تلامذةمنالجمععنهايغفلأنالمحقولمن

شرينبنمحمدتلامذةسالجمععنهايغفل

أحديذكرلمسيرين،ابنغيرهريرةأبيعنجماعةرواهالحديثإنثم

بها.وهمهيؤكدمماحماد،بهاانفردالتيالزيادةهذهمنهم

شفيانأبوهريرة:أبيعنرواهفقد
(10)

الفرأند!يال@كما@يالبزارعد(1)
02 2/4"دالكاملفيعديوالن2،4 روايةوفي3

أمحمدعنالتوابيت،صاحبعنالأشعث،)عنعدياب@

قايع.ألهإلاضجمأكانلانوأشحتأقرل:ل@25(،اتقريطالظر.ا(2)
2المرانحا.لظمفياكماالرارعد(3) 24.

4،(5")اتقرسه"الطر.للأ

روالةعلىأق@و@)1101(،عقيبأبر@اودنكرهك@ا(5)

.(1011)عفثاودأليسنر(7).(1499)اتقرسهانطر.إ(6)

2/3الكرى!لالنلع@ 2المراند!:لظم@انطر.(9).54 23.

رقنن:وه؟اسمهةقيلجحتى،برأحمدأبيساللهعبدمولىسقيانأبوفو(10)
ينقطعكاناحمد،ابيساللهنجديعيلمرلاه-يكنلنمحان.ابنوتالفرمان،

نقة.الأنهل.عدلنيمولىوئوبفه،@فيماب



-

@لف@ائد@@لعلل@لجامعفي

(2)منفردأسلمةوأبوأحمدأليابنمولى

وضمضم
(3)

جوسبن

بناللهوعبيدسلمة،وأبوالرحمن،عبدبنبكروأبوالمسيب،بنوسعبد

حثمةأبيبنسليمانبنبكروأبوسلمق@وأبو)مقرونيأأربعتهماللهعبد

ثلاثتهماللهعبدبناللهوعبيدالمسب،بنوسعيدسلمضوأبويمقرونين(

(1)

(4)

5افتش@5/انطر@ 8/3الكمالتهديبوا6،1 2 التقريبو@9(،7رو3
(8136)

بررايةا(وللاهالاني،الحسىمحمدسلروايةا()ك@الموطا!@فيمالكحرحه
برواية(14ولاالقعي،مسلمةبناللهبمدلرواية(169)و3،القاسالرحمىعبد

الليئي،يحيىبرواية(24ولهالرمري،مصحبأبيبرواية(471)وسعحد،بنسويد
2/4وأحمد4(،3للاالرزاقوعد@تحقيفي،(331)العسندا"فيفعيوان 4 4و7 5 9

5و 3/2ئيلساوا9(،لا(573)2/87وسلم3،2 (575)لهلكمرى@،ا@وفي2

تجحممي،(0371)خزيمةواب@الرسالة،@(1501)ر(57رياالعلميةط(1491)و
1/4الآثر"معاليلثرحفيوالطحاوي 4 حبانرابن)2252(،العلميةطوثي5

(12 1/4التمهيد!@الر@يعدوابن2/33،5والهقي(25 .(75لاوالغري7،0

2/3وأحد)ممثا(،لحيدياأخرجه: 8 2و6 1/831ريوا@حا4،و*34

2/8و(571) 1(،0ل@1ثاودوألر1(،00)(573)2/87رمسلم1(،227)5

3/2والاني 2و3 (1501)و(563)و(562)و(561)و(560)لهالكرصه،"وفي4

11)و(568)و(567)و(566)و(565)والعلية@(5111)ر @(5211)و(51

1وله(1035)خزيمةوابنالرسالة، "المحانيدتمرحديوالطحاويشحققي،(03

1/4 4 2/2والحيهقي)3252(،الحلميةوير@5 5 0

3و فيالرعدوابن5،7
2لهاتمهيحه 5 3 /1.

ئقة.اليماني:حوسبنالحارثابنوبقال.جرس،ب@صمضمئو

2للاتهودالكا)7292(،ما7ولالكمال،تهدباسظر.ا ودالتقرب4(،4
(2991).

2/4حمدأخرجه.( الأستاراكصفي.كماوالزار1(،160)ثاودوألو2،3
3/6لسانيوا7(،5للأ ط(1253)و(602)و(570)و(56لهله@الكرى"،وفي6

2/3لبيهقيواالرسالة،ط.(512ولى(606)و(574)و(573)والعلمية والن5،7
2دالتمهيد،ننالبرعد 5 3 / 2و1 54.

تجحققي(1043)و(1042)حزيمةبنوا)5051(،لدارمياأخرجه.
2/2وأحمد)1443(،الرراقعدأخرجت حزيمةراس3/2،4والنسقي7،1

.35يه2واليهقي)5862(،حادواسبتحممي،@401للا



التقةزيادةفىلثترك@:لل@لل
-

وابنالرحمن،عبدبنلكروأبوسلمفوابوالمسيب،بنوسعيد)ممرونين(

المسيببنوسعيدالمقبريسعيدأبيبنوسحيدلمقرونيأ،حثمةآبي

)مفرويخن(.ثلانتهماللهعبدبناللهوعبيدسلمةوأبوالرحمنعبدبنبكروأبو

زيادةمنحمادذكرهمايدكروالمهريرفأبيعنرووهجميعهمفهؤلاء

بوهمهالجرميؤكدمماالسهولسجودالإحرامتكبيرة

د@نبعضهمفيقبلها@الزياد@منزبادةفيالنقاديختلفوقد@

بنجابرعن@ينار،بنعمروعنجريج،ابنرواهماذلك:مثالبعض،

إلىينطلقثتمالعاء،ك@النبيئمعيصئيمعاددحانقال:الله،عد

مكتوبفا(لهموهيتطوغ،لههيفيصفيها،قومه
الصحيع،رجالرجالهصحيححديثداهوحجر:ابنالحافظقال

صرحوقد
()

الرزاقعبدروايةفيجريجاب@
(6)

فانتفتفيهبسماعه

واسشحقثي،(1044)ر)ثأ(1040)خريسةوابر)2101(،ودلاأبوأخرجه.

4الالتعهيد،فيالبرعدوالن)2522(،حبان 2 8 /4.

.(1015)ودداألرأحرجه:

الرسالة،ط(571)والعلمجة.@(567)لهدالكبرىإ،ديك@52النسائيأخرحت

@تحقيي(1051)خزيمةوابن
ليفعياتةأخرحه

لا(،لهالمأثورظ،السن"وفيبتحقيقيل@03(المسندا@

2للاالرزاقوعد 4الانار@1/محاليالشرحفيوالطحاوي6(،2 0 العليةريرط9

2و2كلاا/والدارقطني)8132(، 7 0ويلا(0751)والعليةط.4 الرسالة،ط.(71

ه.3/6ليهقيوا

@،4.@حلسي@اال@كتابانظر.ممل@.حريجابرلأنمذاا@افطشاللاشما

والتذكرظالت@صرةالشرحانطرلالسمع.التصريحمعإلايقللاالمدل@وحديت

1/2 1/2الاقياويقح@تحقيقي37 26-2 2 تحفيقي7
1/2الدارقطنيساقهاالروايةهذه 7 1رللاالحلميةط.4 واليهقيالرسالة،ط.(07
3/8 يغصالنعنالرزاق،عدصديهما@لى6

عن@يار"بنعروأبرني"قال"

(2266)برقمالرزاق!عبددمصفمنالمطسوعفيالموجودولك@بهجالر،

فجعدطا.جبل،لنمعاذعن@ين@،لنعمروعنجريح،اسعنالرزاق،@جد

وتحري@سقطالمطرعفيماأنالطنعلى



يللفعائد@لعلل@لجامعدي

تدلش@اتهمة

9جملة:بزيالةالحديثهذافيتفردقدحريجابنإن@قول:
لههي

عيينقيبنسفيانطريقمنالحديثهذارويفقدمكتولقه،لهموهيتطوغ،

فيالناسأوثقمنعيينةبنوسفيانبهجابر،عن@ينار،بنعمروعن
ابنوقالمعين،وابنأحمدعنرجبابنذلكنفل@ينار،بنعمرو

صرواية@ينار@بنبعمروالناسأعلممنعيينةوابنجريج،ابنةإ

جريج.ابنبهاانفردالتيالزياثةذكرغيرمنسفيان

الحجةمنلافكانفقال:جريجابنحديثفيالزيادةالطحاويأعلوقد

كماديناربنعمروعنالحديثهذاروىقدعيينةابنأنعليهمللآخرين

لمئهاغيرجريج،ابنسياقمناحسنوساقهتامابهوجاءجربج،ابنرواه
جريجابنقالهالذيهذافبهيقل

"

بأنلهالطحاويوتعليلفقال:اهذاعنحجرابنالحافظأجابوقد
لي@الزياثةهذهيذكرولمجريج،ابنسياقمنأتمعمروعنساقهعييةابن

عناخذأوأقدمعيينة،ابنمنوأجلأسنجريجابنلأنصحته،فيبقاثح

منلروايةمنافيةلبستحافظثقةمنزياثةفهيكذلثيكنلمولوعمروف

بصحتها"الحكمفيللتوقفمعىفلاعددأ،أكئرولامنهأحفظهو

(3)

(5)

2/2الارلمجه@فغ 5 (701)عف4

)لهالسأتورقه،السى"ويربتحقيفي(281)سندهفيالالعيةخرحه(

1للاوالحميدي 2/4وسسلمك@803،وأحمد4(،2 وأبو)871(،لأ65)1
2/0والاني)097(،و 21-0 27)الحارودوابن)7281(،يملىبرو(3،1

11)و(521)خريمةواس 4عوالةوأبرلتحقيقي،(61 7 8 / 11 775)و(773

1/2الاثارامحميدسرحفيوالطحاوي 13-2 1 (1240)الحلبةط.وفي4

..)حبانواب@ه@،60)الأحيار!تحفة"وفيلهما215)لهالانارا،مشكللشرح
3/8ليهقيوا@،و@2042 1و5 .(599)لبغويوا1،2

4الترمذياعللالفرح 9 3 / 2-4 9 هسام.@ثم@/2وعرط.4
1

4ر"الآظمعانيصح 0 9 / .(23ال@عقبالعلميةطومي1

2/2الاري،@نغ 5 (7)1،عقب4

،)7

ومي



النقةريادةرلخترك@:رلعلل

عددتابحهفقدالزياثة،ذكربعدمينمردلمعيينةبنسفيانلكنة@فول

إذالزيا@ة،هدهبذكرمخالمأجريجابنفيكرنذكرهاثعدمعلىالرواةمن

الزيادة.هذهفكردونالغفيرالجمالحديثروى
لنوحمادالسخنيانيوأيوبالحججبنشعبةالحديثرو@فقد

وسليمزيددثا،
(4)

ونمورنببن
(6)

زافانبن
(7)

ائيالدصو@ام@
(8)

ث

الزيا@ة.ذكرثونبه.جابر،عندينار،بنعثروعنرووهستتهمفهؤلاء

رواهفقدثينار،بنعمروطريقغيرمنجابرعنرويالحديثإنثم

الزبيرأبو

6)

01)والمارميك@963،وأحمد6(،1)مماالطاليعد 1/1يوالحكل0(،3 7 9

1/4عوانةرأدي7(،10)و(007) 7 @3/5والميهقي)7771(،9

1/1البخريعد 8 4ومسلم1(،17)2 2 / 4عوالةوأبي)181(،لهأ65)2 7 9 / 1

*3/5والبيهقي1(،779)و(1778)

.

1/4عرالةوآلي)385(،ا@ترمذي 7 والمغوي1(،25لىحانوالن)7771(،9

نقةةالصريالهذيى،جادسسيمفر

2ولالكمادتنبةاالطر 6 2@ا1 التقربو)7602(،@الكاض@وه7(،4

8/3الخاريعد يروالطرالي6(،01للا2
الطبعتي@.كلتا(7363)الأومطا1

سنةتريرعاب@نتتقةالثفيالمعيرةألوالواسطي،راذادبنمنضؤرئر

امأ31)ويخل:اهأ،2لاةويلاهأ،ل@2

2ولالكماال@كديبانطر 2 6للأ9 5ول@الكان@1و8(،7 )هارو(التمربس@و3(،6

2/4سلمعد 4عوالةوأبي)081(،(465)2 7 9 / 1للا1 حبادرالن7(،7

.3/86بيهقيوا)3042(،

(206)الصحاتجهدمحجمديقانعابنعد

له(،لهأنررظ،ال@دالسن@ويربتحقيقي(282)المسند!ليإفحياثعد

وللالما(،(83للأماحهوابن7(،1لا(465)2/24ومسلم)5273(،الرراقوعبد

2/7والناني 21-1 العلميةط.(66711)و(0701)لهالالكبرعه،وفي73

031)و(0721)و ا/عوانةوأبيبتحقبقي،(152)حزيسةواسالرصالة،ط.(61

4 فيوى2اللأالآنلى،شكلنرحلي.والطحاويكلاا(،9)وا/974(7751)78
م.61)الأنجار،@تحفة



(2)اللهوعبيددثاربنومحارب

النقاد.عندمختلفاالحكميجعل

والفمائدالعللفي@لجلمع

مماالزيادةهذهيذكرواولممقسمبن

فعياثالقالتطرع(..لهمي@زياثة:ص2سالتثريب@2/طرح@فيالعراقيقال-
البيهفيوصححهاالنالعي،مد@ركدا@يصحيحةالربانومدهالالألأ:@ي

ويخره!.أيضأ

منهصحةعلىينصسجدهلم"ودالأمالثافعيادمسدكاب@لىالرجوعوعد

الافعيعنالنصوجدنانمأعلمفاللهعنميوسكتالحديتستى@)نماالعارف
1يلأقيلوالاناراال@@ى@معردةبساه العلية.ط.(47

3/2وأحمد)0964(،و(3622)نيةأليواس)8271(،الطياليعد(1) 9 !30و.9

1/1والبحاري1(،201)حميدبروعد 8 6والشاني0(،57)0 8 / 1او2 7 رير2
1ولاا(يلاه.لهالكحرىا،" 1ويللا(11652)و(06 ه.1(ولهالحلمةط(16

1".)و(11ه)ولو(0711)و 1/4عوانةوأبيالرسالة،ط.(16 وو"-79

(01 1الآنار"سعانيلسرحفيوالطحاوي8(،7 3 / 2يدالحلية@وفي12 3،)1

(7787)و(2لملأ3)"الالأوسطفيوالط@راني2(،50)الصحالقهالمححمميقالعواس

16)والحليثط. .3/611والهقيالعلمية،ط.(7787)(62

2/9النسانيوأخرجه. (709)والعلميةط.(67311)و(509)لهالكبرى"،"وفي7

جابر.عن)مقرويأ@تاربنرمحلى@صالحأليطريقسالرسالةط(11609)و
ثهرر.نقةنمر:أليابنمولىالمدحيالقرميمقسملناللهعدئر(2)

يبالتقررالا)2953(،شم@هلكاوالاممما،2*)ثلأه/ال@لكمااتهذيب"ةنطرا

بنببرايملمأص57)البغريطريفهومنبتحفيقي(305)منده@يالا@عيأخرحه4.((3)
اليرجعأته.يهرثكربهجالر،صمقسم،سائهعدعرعجلا@النعىشحثد

دافلقهلهوميالفاء،دهمفيصليقومه@ل@

(6331)خزيمةبنوا)397(،و(995)وداوألو@3/20،3أحمدرأخرحه.

3/8لبيهقيوا4(،02رلا(1024)حانوابنلتحققي،(1634)و 1و6 61-

1 وقدالزيادة،يذكروا@مقسم،بناثهعيدعنطرقمن(601)والجري1،7
1الالتخيص!ديححرابنفكر 0 1 / طرلقمنأخرحهال@جهقيأنه()ط2

عنمقم،ب@اثهعيدعنعجلال@النعنمحمد،بنببرايمعنالالحي
لالحديتموصرلأكانماأنوالأعل@ال@يهقي-ايوقال-الزيادفويهحابر،
ابنقالالتمييزا.على@لي@يقومأنإلاوجهيىصروياب@وخاعةسصيكون
الطحاويذلكأشر@لىوتدبمراجا،ثيهأن3زمنعلىلهدايردكاته@حجرة

وطاثمقا.



النقةرياثةلالثترقى:لال@لل
=

أبيعنسلمة،بنحمادرواهماالمردودة:للزيادةتخرمثال@
صيد@ا.كلبإلاوالئنؤر،الكلبثمنعننهىأنه@اجابر:عنالزبير،

عنسلمةبنحماديث@فيصيل!كلبالاالاالزيادةهذهصردت

ئقةوحمادالل@عبدبنجابرعنالزبير،أبي

ووقمه.رفعهفيعليهاختلفأثهإلا

نحيملأبيمنكلمرفوعاحمادعنرواهفقد
(3)

دكين،بنالفصل

محمدشوحجبمعمروب@وسويد

(5)

أليعنرواهبدحعمر،أليبنالحسنطريقمىسلمةلنلحمادتاسحةصرلمح@
3أحمدعدومييخصالزيادةو@كرحابر،عنالرلير، 1 7 9(،1الايعلىوأبي3،/

1/2المجروحيىلحيجادوابن 3/7والدارقطي3،7 ط(6503)والحلميةط.2

لصع@صحيفة،قاسعةوهي)979(،المتناميفهالعلل@فيالحوزيواسالريالة،

ةالبحلىيوقالأحمدصعثهمنصوربرإسحاقعنهقالجحفر،أليبنالحى

الحديتوكمش@خر.موصعفيوقالضعي@،النساني:وقالالحديت،منكر

1الكسالاتهديب@انظر. 0 9 / متالحةتكؤدلأنتصلحلاأنهاعلىفددا(،ا)م@2

سلمة.بنحمادلرواية

1لاالتقريه1ا@ظر 49).

5الائار!معانيدشرحفيالطحاويأخرحه. 8 / وأبو)3065(،العلميةطوفي4
(5401)اققرسه@انظر.نتنقةنجم

3/7ارقطنيالدأحرجه: عمرولنوسويدلة.لرسااط.(603ولالعليةاط.2

لدليها.يأتولمفيه،الفولحانابنألحدسنقة."حجرب:ابرقالالكلي
1/3دالمحروجن،والظر:(26لهاالالتقرسه 51.

فيوكذلكمرفرعأ،عمروب@ويد@حديتذكرالمارقطني!السننمنالمطبوعوفي
حمادصيدكرالرلمعقمه.نالالدارقطنيأنإلا.@ث@5.@@@ولال@هرمهإتحات

تجلهإ.النيمنأصحهذأ@،الني

7/9السانيأخرحه 01-1 9 93و1 @(62)ثلاولمأ806)لهالبهرىإ،وفيا0

6ولا(47ولمهالحلمية "الانارمنمكل@انمرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(21

لكهنتلتقةالمصيصيمحمدلنرحجع(2لداهالأيخار"شحفةوفيكأ663)

.(1135)@التقريبهمو@.تجلبعدادقدملماعمرهاخرفياختلط

1النسانيوتال 9 1 مرليىسلمةلنحمادعىمحمدبنحجعلرحديث:1/

9وقال"،بصحيع / 5الويالتحفيحجرابىوقالمكرا،دمذا:103 38 /4-



-

@الفماثدالعلل@لجلمعفى

الزياثة.فكروفيهمرفوعأ،رووهجيعهم((1)جميلبنوالهيثم

عنالزبير،أبيعنسلمفبنحمادع@الجراحبنوكيعورواه

رواههكذاالكب.ثمنكرهاأنهماهريرةأبيعنالمهزم،أبيوع@جابر،

وكغ
غياثبنالواحدعبد

(3)
بالباء"نهيةإفيهوجاءبمطحماد،عن

الواحد،عبدرواهفهكذاالواحد:إعبدروايةعقبالبيهقيقالالمجهرل،على
عنحماديذكرولمقال:ثمحماد،عنعمروبنسويدرواهوكذلك

فيه،ك@النبيفكرفيبالتكحمادعنموسىبناللهعبيد@رواهجميهلأ،النبي

أبيبنالحسنصرواه@،اللهرسرلنهىفقال.جميل،بنالهينمورواه
بالقويإولي@يد،@النبيعنجابر،عنالزبير،ابيعنجعفر،

والوقف،الرفعبينبالكحمادع@موسىلناللهعبيدورواه

(2)

3)

(5)

2لدعقب وقالصحتمه،فيطعنأثهإلائقترجالهل@هسادالنائيلاخرجه(23
@رجالهجالر،حديثمنالاشثاءدو@رد:(1123)ك@7الحيراالتلخبص"في

."ثقث

3/7الدارقطنيحرجه:( فيالحرن@وابنالرسالقيط.(30و@لاالعليةط2
تركوكاتهالحديت،صحابمن(تقةجصيللنوالالهيتملما(..)المتناه@تالالعلل
.(735لهدالتقريبالنجر،.

ثقة،سحدوالنحبلالنيهقالمر@رعقيمدهالهيتمالدروايةالركماليالنقال

فيحانابنلهوأخرجحاف@تقةالمارقطي:وقالشضماصالعحلي:زاد
الجومر"مقولقهالتقة@زلادةلقق@اثةروالريعستدركه،يروالحاكمصحيحم@

7انقي / 6

.(21185)سبةأبياسأحرحه:

التقريبه"ةانظرصدوق.المصريعياثلنالواحدرعد6،/6اليهقيحرحه(

.6الكرى@6/السن@

3/7أخرحه موسىبناللهوعبيدالرمالة.ط.(6703)والعلميةط2
مذهأخرجالتركسفي.إابنوقالى،345)التقربيتيع(كان)تقة

فيط.ضكلامرلوعومنا@النيعنإلاأعلمهلاجالرولفطهاصالروايقي
.7-6/6"القيالحومر"



النقةزيادةلل@ضك@:رلملل
-

يردلمالرواياتغالبلأنموسى؟بناللهعبيدمنفيهاالكالروايةوهذه

الزياثة.ذكرفيها

للزياثة.روايتهفيحمادخولفوقد

الزبير،أبيكلاهماص((2)لهيعةوابناللهعبيدبن)معقلخالفهفقد

الزياثة.فكرغيرمنجابر،عن

الزيادة:فكرغيرمنجابرعنأخرىطرقوللحديث

وشرحبيلوعطاءسفيانأبورواهفقد
()

دونجابرعنثلاثتهم

أنالمعقولمنلي@إذذكرها،فيحمادخطأعلىيدلمماالزيادفذكر

حماد.ويحفظهاالطبقاتجميعفيالرواةعنهايغفل

قالفقدقبولها،يتعينثقةزيا@ةالزياثةهذهيعدالعلماءبعضأنإلا

زيادةوالاستثناءصحيح،الحديثأنفظصجيد،إسنادداهذاالتركماني:ابن

قبولها@ا.فو@الكلبثمنعنالنصأحا@يطعلى

(4)

(5)

5/3مسلمأخرحه. 1لا5 بنومعقل6/1،0واليهقيى،مما.)حبانوابن6(،5

.(6797)التقريب@هانظر@يحطئ.يحوقي،العب@اللهعدأبوالجرري.اقهعد

التي@س@هةفانتفتلالماعماالزبيرآلرصرحوقد
3وك@3/9أحمدأخرجه. المحاني!المرحفيرالطحاوي2(،161)ماجهوابن8،6
5 3 / .(5577)الحلميةط.وثي4

3لا@اودوأس)ث@112(،سيمةآليابىأحرجه. 1لاوالترمدي7(،4 وأبو7(،2
لهما651)@المتكلالشرحيروالطحاوي)"85(،ودالج@والن)5722(،يعلى

@3212@@الالأوسطفيوالطرالي@،و@7052@@60،2الأجار!تحفةودي(4652)و

3/7والدارقطنيالعلمية،ط(1032)والحديثط ط.(3"62)والعلميةط1

المتناهيقاالحللير@لحوزيابنوا6/1،1والبيهقي3،4والحا@2/الرسالة،

ئمنفييصحولااصطرا@،إسنالهديحديثالصداالترمذي.وقال.@ام@@

جمر،عنأصحابصبعصصالأعمن@،عنالحديثمدارويوقدالسنور،

الحديشههداروايةفيالأعمشعلىواضطربوا

.3/339أحمدةأخرحه

3أحمدأحرجه: 5 3 لأخرفاحتلطحوق@المدل@سعدأبوةسحدلنوشرحيل3،/
.(2764)الاققريس@انظر.هأ.ا23)سنةمات



-

يللف@ائدالعللفي@لجامع

أصللااللفظبهذاالخبرهذا@فقال:الزياثةهذهحبانابنضقفوفد
فقال:البيهقيوكذلك"غبرهولاالمعفمالكلبثمنيجوزولاله،

هذامنخاليةالكلبثمنعنالنهيفيجم@النبيعنالصحاحالأحاديث9

ولعلهالاقتناء،عنالنهيفيالصحاحالأحاثيثفيالاستئناءو)تماالاستثناء،

ثونهمالذينالرواةهؤلاءمنثمنهعنالنهيحديثفيذكرمنعلىشئه

لماأعلمواللهوالتابعين،الصحابة

فقالحماد،طريقمنجابرحديثتضعيفإلىالنقادبعضذهببل

7/1ال@ائيوقال"إسناثهيصحولا9الترمذي: "،بصحيحهولي@":91

3فيوقال 0 9 منكر".هذا7:9/

روىماذلك:مئالوالردالقبولمحتملة@لزيادةتكونوقد@

يساربنعطاءعنسليمبنصفوانعنشحقدبنالعزيزعبد

@لجمعةيومغسل9ةبئاللهرسولقالقال:الخدريسعيدأبيعن

عنحبانابنرواههكذاالجنابتا.كغسلمحتلمكلعلىو@جب

المقذميبكرأبيبنمحمدعنيعلى،أبي
)مالكخالفهالزيادة،ذكرفيمحمدبنالعزيزعبدخولفوقد

9)

2لمحروج@1/ا@ .6/7لكبر@!الن@الا@2@.37

.(1281)عقبالكبيرالالجاح

مم@.ا1لاالتقريبه1انظر:فيحطئ.عيرهكبمنيحتثكانصدوقالدراورب
عالد،نجتنفة

(29+)الالتقربب@انظر.بالقدر.رمي

لأ.605)التقريبهه"ا@ظر:وجاثة.مراعظصاح@فاضلنقة@بما،ميمرنةمرلى

.(1229)يرصحيحه

.(5761)التقريسهانطر،ثقة.ةومو

سعيد،بنسويدبرواية(135)رالحن،لنمحمدبرواية(58)الموطأافيإ
أخرجه.طريقهومنالل@ي،برواية(26ولاالزهري،مصعصأليبرواية(430)و

دات
1(،ه*)والدارمي6،0ولوأحسد9،1،الحديش@:احتلات1فيحي

وفيك@39نيوالسا4(؟13)وداوأبر@)م@8(،2/6و(87لا2/3ريلخاوا
2/1عوانةووأدالرمالة،ط.ا(ملا.)والحلميةط.(16الملألهى!،الكر@ 3 2-



التقةزيادةلالهضقىةلالعلل
=

زيدبنوأسامةالفرويعلقمةوأبوعبينةبنوصفيان

عياضبنوالفضيلواثلبنوبكرزيدبنالرحمنوعبد

بنعطاءعنسليمبنصفوانعنفرووهإسحاقبنالرحالنوعبد

@لجنابقأ.)كغسلالزيالةدكر@ونالخدري.سعيدأبيعنيسار،

@هريرةأبيحديثمنشاهدوللحديث

1/1"المحانيدثرحفيرالطحاويتحممي،(1742)خزيمةرابر)7552(،= 1 6

1/2واليهقيل@221(،حادواصملا(،.)الحلسةط.وفي 9 ا،يع@3و4

.(331)لعويوا

1ةالحدينما@اخلا@فيفعياتأخرحهطريقهمى(1) )637(،والحميدي0،9

1(،538)ارميوالدك@6،وأحمد5(،20يانجةأليواس3(،705)الرراقوعد

1/2والبخاري 1 3/2و(8هله7 3 0لاماجهوابن)5662(،2 الجارودوابن1(،8

2/1عرالةوألر1(،271)و(978)يعلىوألو2(،لكه 3 حزيمةوابن2(،558)2
1"المحانيدثرحفيوالطحاوي@تحققي،(1742) 1 6 / (67لاالعلمةط.وفي1

دالتقريسهانظرصدوق.وهوتجحقيقي،(1742)خزيمةابنأخرحه.طريقهص(2)

ليالطرانيأخرحهطريقهس(3)
الحلمية،ط.(307)والحلبتط(309)الأوسط،@

.(317)اققريب"الظرةيهمصلوقومو

العلية،ط(617)والحديثط(162)@الأوسطاثيالطبراليأخرجه.طريقهس(4)

(3865)اققرب"انطر.ضعي@رمو

(5)

1للاالالصعيرافيالطبراليأخرحهبقهط@@ين يالتقر"انطر"عدوو@ومر2(،1

صأصلهالمت@هورالزامد1،3يه8دالحليقادينعيمأبوأخرجهطريقهمنللا(

(5431)اققرب"انظر.إمامعالدئقةةمكةوسكىخراسان،

صوفيههلأ5العر@4/@وديك@434تاريخهفيالخ@أخرجه.طريقهمى(7)

زيعدوقعنادله:ويقالالصرفلريلالحدوي،سحيدأليأوصمريرةأبي
.(3800)نفربا"لطر:الفدر.لا

شك،بلاسعيدأليعنعطا@عنوجهعيرصالحديثهذا@رريةالخ@قال

الصحيحاومو
وط.سليم،،بنعموادلحلسسمدصموادسالحديش@داختلاتبرتحرتله(

1@رريرلححتالدكتورطعةديعوابأ 3 العاثر.المجلد@حر@الأماطرع8
ب@-سويدلرواية(136)والحن،بىصمدلرواية(60)دالموطأ"ليمالكأخرجه.له(



-

@للفالائد@لعلل@لجامعفي

أيمنأورجليهمنبهيبدأأنفللمرءفكرناغسلوكل"حزم:ابنقال
بغسلالبدا@إلافيهمايجزئفلاوالجنابة،الجمعةعسلحاشاشاء،أعضائه
ثمبرأسهالبداعةينويأنفعليهماءفيانغم@فإنالجسد،لمأولاالرأس
بدإولابحسده

كلفييغتسللنمسلمكلعلىلثهحق".@اللهرسولبقولوامتدل
وجسلئلار@سهيضليوما،أيمسبعة

والسلامالصلاةعليهبدأوقدبهدادئهبدأ@بماأبدأ"@ت:وقوله
صش"إلامولمد@للئعنينطق@وماتعالى:وقالالجسد.قبلبالرأس

إنمانطقهفيفياللهرسولبهابتدأماأنفصح4،.3،الجم1@يحئ
تعالى.اللهعندساتاهوحيعنهو

مثالمرة،ويهملهامرةفيذكرهازيادةفي@لر@هييختلفوقد@
أمربلفظ:إأن@عنقلابةأبيعنأيوبرواهماذلك
الإقاضما.ويوترالأذانيشفعأنبلالألجزاللهرسول

عوانةوأبووأبو@اودا@دارميأخرجهالوجههذاومن
@8@

عطيةبنسماكطريقمن

(2)

(3)

(5)

(6)

8)

(9)

طريقهومناللينى،لرواية(267)والزمري،مصعبأليلروايةلمأ33)وسعيد
قوفأص(5305)لرراقاعد

3المحلى1 4 / 2

2/3أحمدأحرحه 41-3 4/2وول97)7والمخال@4،2/2 1 ومسلم3(،وو7)5
به.فرنرفأليحديثمنبتحقيقي(1761)حزيمةوابنلاث@(،3/4

2/5لدارلطميوا3،كلا/3أحمدأحرحه. (2ول@75(5772)ولعلممةاط.32
2ولا 8والميهقيالرسالفط(57 5 / به.حابر،حديتمن1

.(605)دالتؤبالظر.امأ31)مةتوديالفقهاءكلىمننتنقةالمخ@الي.أير@
يسيرنصيهالعجلي.قالالرسال،كنيرلاصلنقةد.ربرانهعدقلابق@أبو

.(3333)"التقرب@ا@ظر:مأ.ا"4)سنةتوفي

.(508)مننهفي(7).(1195)سننهثي

2مسنلهفي 7 4 / 1(952).
2للاالتقريسه@ئقة.البصريعطيةسسماك 62).



التقةزيادةللخشرقى:للعلل
=

الطحاويورواه
(1)

ورواهالجزريعمروبناللهعبيدطريقمن

حبانوابنعوانةأبو
(4)

وأبويعلىأبوصرواهشعبة،طريقمن

عوانة
(6)

الدارقطنيورواهوهيصطريقمن
(8)

خارجةطريقمن

والبيهقييعلىوأبومسلم@رواه
(12)

الوارثعبدطريقمن

وابووالنسائيومسلموأحمدشيبةأبيبناورواه

نةعوا
(18)

رقطنيلداوا@
@19

كمدحاوا
@20

ووقيوا
@21@

طريقمن

1/1الانر!محاانيالشرحفي 3 المهرقلأإتح@@والظر:(78لاالحلميةط.وفي2

عمروسبناثهعدوحتولكنالحرري،عمروسافهجدترجمةعلىأقفلم

معم@لنعليعهرويوأير@،عىيرويالرقي،وبأبوالأسدي،الرليدألي

5/5"الكمالتهنب@الظر@مو،ولحله دن@ممأ:327)القرببه@فيومر(4260)7

3ورلساففيه
@

6ه@صجحهني@4@(539)ا/372من@ني ا@.7

2مشدهلييلا(.(2792)نه@مي 73 / 1(952).

@سةترفيلأحرفقيلأتعيرلكنهثتثقةالامليعجلانلنخالدلنوب

(7ما7)يبهالتض@الظر.اهأ65)

2شنهفي 3 9 / الرسالةطوي@29(الحلية.@1
كدبصمعيناس)نويقال.الكدابي@،صيحل@ركادمتروك،مصعب،لنحارجة

(1612)اققرسهاانطر.لعلااممامةتوفي

3صجحهلي@ / 42)مح@لي(11)@ه@@378@2 8

4الكرىمنهفي( 1 2 /1.

امأ.80)سةتوليعصنتولملالقدو،رمينجتنفةسعيدب@المحارتعد(

.(4251)لتقريبانظر.ا

3/1مسدهفي(15).(2140)مصنمهدي( 03.

.(5)(378)2/3صحيحهلي(

3دالمخى"في( / الرسالةط(16"ولىالعليةط(5921)لهالكبرط،@وفي2

2م@دهفي( 7 4 / 1(956).

2شةلي( 3 9 / الرسالة.@(925)و(924)رالعلمية@1
4الكرى5دفي(21)ا.هاا/ستوكهفي( 1 3 /1.



يللفعالد@لعللفي@لجامع

الثقفيالوقابعبد
رث،لوااوعبدرجة،وخاووهيب،وشعبفوعمرو،)سماك،سبحتهم:

به.انى،عنقلا@عأبيع@أيوب،عنالوهاب(وعبد

الح@اءخالدوتابعه

9سةنوليليى،نلاتموتهقللعر،نقةافقني:الرتابعد امأ.3

.(4261)لتقرسهدانظر.ا

.(168")التقرسه9انطر.يرسل.نقةالممازد.الومهرادسالحتاءحالد

1/1الآثر!محاليشرح1ليالطحاريحرحه:وحدلة( 3 لع@7(العليةطوفي2

1(،1)كاوالدارمي)5902(،والطيالسيالطاحي،بر@يارمحمدصطرقمن

2عوالةوأبو 73 / 1/1الآنار"محانيدنمرحيروالطحاوي5(،09)ولما(لا1 3 2

ارميوالد)5971(،الرزاقوعدشعفعنطرقمن(783)العلميةط.وفي
2ع@الةرأبو1(،951) 73 / 1/1الانار"معاليالنرحفيوالطحاريط(،1)1 3 2

3رسلمالنوري،سمادعىطرقمن(785)العليةطوفي / 2(378)،)4(

2عوانةوأبو 73 / وهيب،طريقمن1/214وأليهقي9(،5")وا/372ثا(7)1
1/1الانار!معالىلى@انمرحوالطحاوى 3 ص(179)و(78للاالعلميةطوثى2

1/2عوانةوأبو7(،3يه2/2وملمملمضبنحمادطريق والطحاوي5(،09)73
1/1الاتارمعاليشرحير@ 3 2والبيهقي@،و@687@784@العلمة@وفي2 / 114

5والبخاريرببنحمادطريقمن 7 / 6و(603)1 / ا/واليهقي)7543(،2"4
عوانةوأبو)3972(،يعلىوأبو1(،93)والترمنيالرارث،عدصطرقمن214

2 73 / فيوالطحاوي@ريع،بنيقلدعرطرقمن(6761)حانوالن5(،09)1
1/1الآتار!محاليشرح" 3 1/2والدارقطني)787(،العلميةط.وفي2 3 ط.9

حانوابن2(،7لاماجهواسبخم،صطرقمنالرمالة@(923)رالعلمية
1له عليبنعمرطريقمن(730)ماجهوالنسليماد،لنمقمرعنطرقمى(67

3/8رأحمدالمقدمي، 1/5والخاري9،1 )2(،ل@73(2/2ومسلم6(،70)81
2عوانةوأبو5(،90)ثاودوأبو 73 / الاثلى!محانيالثرحفيوالطحاوي5(،9لى1

1 33 / 2والبيهقي)297(،الحلم@ةويرط1 / بنبسماعيلعنطرقص114

5والحاريعليةءابنإلرايم- 7 / 3وسلم6(،60)11 / 2(378)،)3(

1/4والميهقي)391(،والترسذي 1 عوانةبور(الئقمي،الوقابعدعنطرقمن2
1/2 7 1/1وال@هقي)مكا(،2 ألىواسعطاع@سالرتبعدعنطرقص24
الأعلىعدص(2141)شة

سلصف=بروحمادووميب،رسميان،وضحفالطاخي،ثينلىلمحمدسجميعهم.



النقةزيادةلالثترقى:لالعلل
-

التيميوسليمان
(1)

وقتادةتامة،متابعة
(2)

روىأيوبأنإلانازلةمتابعة

إلا@لاقمق@"يه:وزادالسا@قينوالمننبالسندالحديث

عليةابنو)سماعيلوسماكمعمرمنكلكهورواها
(6)

(2)

(5)

عليوعمرسرمعتمر،ونيم،@رلع،ريدسوالرارت،وعدريد،لنرحماد
عطا.،بنالوقابوعداققعي،الرقا@وعدإبرابم،سو)سماعيلمي،المقد

له.أن@،صقلافأبيصالحذاء،خالدعنرووهالأعلى(وعد

مولاممالتيميبلاللنم@لجماد
دالتقرسهالظر:اهأ.77)مةنوفيثقة"

1/2عوالةألو"وحدئه2(أخرجه 7 4(957).

قتما@ة
الالتقرب!الطر:وماتة.كرةلصعمنةتطنت،نقةالسدوسي.دعامة

1/2عوانةلوأخرحه.(وحديثه 7 ديوالطمراني9(،هله4
الصعير!المححم"

2/1المتحليححرابنالحافطقا6ل4 1 فوله.أنمندهابنادعى"(606)عق@0

رأنارببراميم،لنبسماعيلروايةليكمامسد،غيرأيوبقولمنالإقامة()إلا
قوله:الأصيي:محعدألوقالركنابرراحأ،هنهعطيةسمساكروايةنيأنبل@

لأنلظر،قالاهولماالحديتمنولي@أيوب،قرلمنموالاقامطلإلا

الحبر@يكانماأن@والأصل"قالنم."يو@.ص(معمر،صرراهالرزاقعد

رايةصيدليعولاخلالصعلىدليعولاحلافعلىدليليقومحتىمنهفهو

يدكرما،أيو@وكانالزياثفيذكرلاكادحاللآأنسهايتحصلإلمالأتهبسحاعل،

أن@ا.عنقلالة،أبيع@الحديثروىمنهماوكل
1/2عوالةوألربتحقمي،ك@(5)خريمةوابن7(،1لااالرراقعبدأحرجه: 7 4

2والدارقطي)559(، 38 /1-23 الرسالة،ط.(927)و(922)رالعلسيةط9

1/4والبيهقي3/،9،الالمحلى!فيحرموالن 4ه@والمغوي1،3 0@.

(2626)لالتريسهالطر:تقفابصري.عطيةسسماك

رالن)8.،(،ثاودوألي)506(،71،/1والخاري1(،1لطالدارميعدوحديث

1ألانار"معاليدسرحفيوالطحاويبتحقبقي،(37للاخزبمة 33 / ط.وفي1

2لهاواللارقطني)097(،العلمية ا/رالميهقيالة،الردط.(192)والحلميةط.3

دالتقرساانظر:اهأ93)صنةتوفيحافطتقةعلية:اس-3إبراسإشماعيل

5رالخاريك@981،أحسدعدوحئحثه 8 / 2وسلم)706(،11 / )2(،=ك@(ل@2



=
ث@لف@ائد@لعللالحامعلي

زيدبناللهوعبدعمربناللهعدحديطمنثواهدله

حديطذلك:مثالفرديتها،وشدةفيهاللاختلاتترد@لزيادةوقد@

عنأبيه،عنكليب،بنعاصمعنسفيان،عنإسماعيل،بنمؤمل

علىاليمنىيدهووضعالله-سزرسولمعصليتقال:حجر،بنوائل
صدره.علىالشرى،يده

منالشمال،علىاليمينوضعوفيهحجر،بنوائلحديثوردفقد

الآنر"محاليم@نرحفيوالطحاوي)459(،2سا/عحالةوأليمأ!.9)داودوأبي
1 33 / أبيعرالحما-خالدعنرواه@1/21وال@يهقي)297(،الحلمية@و@ي1
الإقامقهالا@فقال:أيوببهلحدثتعق@ه:وقالأن@،عىقلابف

2/8وأحصد1(،139)سةأبياسأخرجه. داردوأبو1(،931)ارميرالد8،7و5
الحلمبةط.(9351)لهالكرى!،@وفي2ر.2/3والسفي5(،11)ر(015)
المحاني،ضح"فيوالطحاويبتحقيقي،(37لاحزيسةواسالرسالة،ط.(1605)و
والعوي1/31،4واليهقي1(،677)جانوالن7(،93)العلميةط.وفي1/331
عهدعلىالأفانكادالبنتابلفظ.عمرالنعنالمئنى@أبيمسلمعنطرقمن

قدالصلاةقامتقديقول.أئهعيرمرفمرةرالإقامةمرتى،مرتبن@اللهرسول

ثاو@لأبياللمظوهدا1،0الصلافقامت

داردوأبر)731(،الحباثهأفعاللخلقيروالبخاري4/4،3حمدأحرجه.(
1/3والجيهقيبتحقيقي،(371)حزيمةواس1(؟58)الجارودوابى)994(، 9

3 9 بناللهعدألي-حلضنيقال.ريدلناللهعبدبنمحمدعنطرقص4اوه1
للصحفالجسعفيللناسبهليصربلالناقوس@اللهرسولامرلاةقالد-ز

انيعالثصعدياله.لفلتيدهفيلافرسايحملرجللاع-وألالي-أطا@
هوماعلىأملكأفلاقال.للصلافلهلدعوةقلتبه؟تصعوماةلحقال3الاقوس

أنأشهدأكبر،اللهأكراللهأكراللهأكراللهنقول.ةفالبلى،قلت:ثلك؟منخير
محملأانأضهدالنصرسولصصلأأدأشهدالصإلالا@ل@أدنهداثص(إلابل@لا

علىحيالفلاح،علىحيالصلافعلىحيالصحفعلىحيالثصرسول
تقولثمقال:بحيدغيراستاخر3تال.الثصإلابلهلاأكر،اللهأكراللهالفر،

محمدأأنأشهدالتصإلابلهلاأنأشهداكر،اللهأكرا@هالصلاة:ألمحمتبثا
قامتقدالصحضتاتقدالفر،علىحيالصحضعلىحيالحصرسول

الله.إلابل@لاأكر،اقهأكبرافهالصلاف

الحلىود.لاسواللمطالحدلت



الثقةزيادةرل@ضقى:لحللإ
-

وائلبنوعلقمةالجمار،عبدوأمالجبار،عبدبيتأهل)بعضعنطرق
بنوائلعنرووهخمستهمشهاب(بنوكليبوائلبنالجباروعبد

مؤملزادحجر
(4)

كليببنعاصمعنالثوري،سفيانعنروايتهفي

(5)

أليه.سيسمع@أنةإلاصدوقالكوفي.الحصرميححربنوانلبرعلقمةفو
5/12الكماالهتهذب@انظر. 3للا@الكاشم@و"6(،04لا2 (4سأ4)اقؤس@و@7(،8

اهما.12)سنةتوديألصعنأرسللكنهنقةحجرةلنوانلب@الجارعدفو

3ال@4/لكعااتهذيب"سطر.ا 4 يبهلتقروالا0(،3لعلا@ش@لكاوالا)5863(،3

توثياليمن،ملوكمنكانالحضرمي،ربيعةححرسسوائلالحليلالضحابيفو
محاولة.ولاية@ي

1القحابةأسماءيدوالتج@5/8،1الغابقدأسداظر: 2 6 / المريب@وا@،442@2

حانطالخطد@،عمرسمولى@طالمصري،الرحم@عبدألوبسماعيل،س

حاتمألووقالنققىمعيى.ابنقاليخطئ،عالم،
"

كنيرالة،ليديدصدوق،:
وقالكثير،خطأحديخهلييرعة:أبووقالالحديثمنكرالسخري.وقالالحطأ،

تمنمأنهص@ريعلعطمهإسماعل،بنمقملثاودصأباسألتاكخريعدألر
فكنرحمطه،منيحدتدكادكتهلمحث@عيره.وقالالنيءفييهمأتإلا"قال

هأ.206)أوهأ205)سةرمضاد@يبمكةماتحطقه

7/3للبحاريالكبير،الاردح@اظر:ا 5 2/2لهالصعير!،التا@مخو@(0712)6 7،9

26ثهولا@كمايهتهديبو@ 9 ادوالميز)7475(،للذمبي@والالكاس@3(،1

2الاعتحالا 2 8 /4-2 2 10/1لهالنلاء"،آعلاموالسيرلاممالمما،9 11 1،1

5-1/156الوليقاالنكتو@ 6 3الكما@ه.تهديبتد@حلاصةود@بتحقيقي،2 93.

دلكمنالم@وفيالحديش@الفكرقال.الخاريآدالساصقةالمصادرفكرتتنيه

يمفيه.أوفلكيستالأيامقاللفيالبحتولعلشيء،

قالعابدا،فاضلاكادالكوفي،الجرميالعحنودبنشها@بركبلنعاصم

محينبنيحيىوقالسحديث@مسلا؟حنبل.بنأحمد
الشاتي،قالوكذلدثقة،"

قالالعبا@منكادزماله،آملألصلكارةداودأبووقالصالح،حاتم.أبووقال

تقةكادسعد:اسرقالبصالفردبمايحتجلاالمدينب.النوقالمرجئ،ةشريك

ام@.37)سنةتوفيالحدين@لكتيررلي@بهيحتج

4/1@الكمالتهني@انظر: 3ا@9 ، 2للا@الكالن@و@،1 الاعتداال@والميران@(51

2/+
3ه

@كلأ
4ةهأا*)رلياتلأسلالأاتارلحو@0(،4 التهذيسهتهذيبو@5،7



@الف@ائد@لعللفي@لجامع

شهاببنكلبأيهعن
(1)

صدرمأ.)علىجملة:

مرة:فرواهسفيانعنروايتهفياضطربمؤملأأنإلا

"صدرهعد"ومرة:"صدره
(3)

انفردإنا"مؤمل:فيقالالمروزينصرلنمحمدعنالبقاعيونقل

@االغلطكثيرالحفظلسروكانلأنهفيه؟وئثتتئتوقفأنيجبلحديث

بنمحمدعنالجوهريسعيدبنإبراهيمنازلةمتابعةمؤملأوتابع

عنامه،صأبيه،عنحجر،بنوائللنالجبارعبدبنسعيدعنححر،

حجر.بنوائل

فيهكرفي،البخاري:عنهقالحجربنفمحمدضعيفة،متابعةئهااإلا

نظر،فيهالبخاري:عنهقالحجربنوائلبنالجبارعبدبنوسعيدنظر
ابنوقالحديث،كثيرلهلي@ةعدياب@وقالبالقوي،لي@الشائي:وقال

(2)

3)

(5)

ذكرهمنووممالاصيقطمنصلوق،الكرلي،الحرميالمحرنسنهابسكلب
اسانيوقالنقفألو@رعتقالالصحابقىلحي

"

روىأأ@دلحم(لامداكيب

منثقفكانمعد"محمدسوتالمهاحر،لنيهرايموكيرعاصمابهعيرعه
ب@ويحتحورحديثهيستحسنطورأيهمقضاعقى

نظرا
6/1لهلكمااكني@@" 7 (5660)لتقرباو،)0855(،4

2/3رالهقيبتحقيقي،لأ7لاحزيمةابنالروايةأخرح

2المحديخ@!طقات"فياليئألوالروايةأحرج 5 8 / 2
1/5الرثية!الحكت@ 6 @تحقيقي.2

ابوتالالحومري،اثيالغدسعيد،ب@إلراهميهساتأبوالمجو@الحالط@امال!
فقيل:مرتمطفيواختلف1،5ددالم@صفنجأ،نقةمكنرأوكان"الخطيببكر
نلاثسنةوقيل.ومانتين،وأربحينتسعسنةوقيل.سغ،سةوقيلأرلع،سة

ومحميىوحميى

93بحداد!تاريخ@اصظر. ا/الكماالهو@تهذيب1،6الغر@6/8ط.وفي6-59/
1 12/1البلاءااعلامودسير1،2 49-1 يركماالبرارأخرجه.والحديث.51

3ولالكامل،ديإعديوابرصدرط،النه@ه:و@)م@2(لأستلىاك@@ 4،4

2/3والبيهقي 0

صلوها.على"وبص

1/7الكيرأالاردح@انطر: .(1)مملأ1



لثقةازيا@ةلحثترك@:لال@للإ

ضعيفحجرة
(1)

-

مخالفتهلدةتصح،لافيهاواضطرابهفرثتها،سدةمعمؤمل@روابة

عنوالرواةكليص،بنعاصمعنوالرواةالوري،سفيانعنالرواةبها

حجر.بنوائل

الله)عبدسفيانعنرواهفقد
(2)

يوسفبنومحمدالوليدبن

الزيادة.ذكرثونسفيان،عنكلاهما((4)الفريابي

بنوسعبةإثوي@بنالله)عبدكليبلنعاصمعنورواه

جا@ب
(6)

ةئداوز@
(7)

و@حمدمةا@دبن
(9)

@لبن

16)3/504الكبير!لتاريحا"ا@ظرا( 4/4هالكاملو"1(،5 /3الكمال!والتدب3،8
1 5"التهلبصتهديصو@)9822(،78 3 2رواقفريباو@4-4،5/ 34)

أحطأزتجماصموقني.لالعدالمعروتال@كي،ضحئدألوميمون،بنالوليدب@ائهنجدفو(2

3ال@4/الكمانبانظر@ 1 التتريس@و@0(،463)الكاس@لأو@)1363(،6
(3692).

4/3حمدأحه:خرأ(3 18.

.(78)/22الكير"ير@الطرانيةأحرحه(4

شحقيقي،كأ77)خريمةوابر1(،08)ماجهواس)2593(،ثيةأليالنأخرحه.(5
.(1945)حادوابن

4/3ححدأحه؟خرأ(6 19.

مةتوفيلسفصا@نت،نقةالكوفيالصلتابوالنقفي،قدامةبنزاندةفو(7

ش@الكاوه1(،935)7ولالكماال@نهدبالطر:مأ.ا06)ونجلسأ،ا16)

.(1ها2)لتقريبااو")8061(،

4/3حسدجه(أخر(8 2/1ئيلاوا)727(،ودثاوألو)7531(،رميالدوا1،8 2،6

والطرالي)0681(،حانوابىصتحفيقي،ما(.)خريمةوابر0(،2لهالجارودوابر
.2/28والبهقي@(82)/22دالكبير"في

صدوقالكو@ى:الرحصعدأبولامم،صالضيغزواد،سمضيلبرئحندئو(9

الكحالاشهدي@انظرامأ.للاونجل.هه،195)سةنوديباقي،رمي@عكل

6/4 7 .(6227)النقريبا1و5(،511)ن@هلكاولا)9316(،8

شحفقيىل@7حري@ةابنأخرجه(10



=
يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

وزهير
(1)

وأبولربيعابنوقي@نةعواوأبومعاويةبن
((8)إسحاقوألوالمفضلبنوبثرزيادبنالواحدوعبدالأحوص

الزياثق.ذكر@ونكلبعنكليب،بنعاصمعنرووهجميعهم

منفر@أوائلبنوعلقمةبيتهأهل)بعصوائلعنورواه
حميعهم((12))مقرونين(لهمومولىوائلبنوعلقمةوائلالجبارسوعبد
الزيادة.ذكرحجر@ونبنوأئلعنرووه

مدارأنسيماولاقبولها،يمكنلاالمخالمةمنالمنتهىهذافيفزيادة

اليدينوضعالمسألةهذهفيسفيانومذهبالثوري،سفيانعلىمؤملزيا@ة

(2)

(3)

(5)

6)

سماعهأنإلانجت،نقةالكولي.الحعميخيممةألوحديغ،سمعاويةرهيرسفو

38"الكماللتهديباسظر.اهأ.73)سنةتوفيبأحرة،بمحاقأبيص /3
.(2051)اتقرس@و@6(،1يثلأ@الكاف@وإ)4002(،

3أحمدأحرحه 1 8 (@)/22الكسر!لى@والطرالى4،/

.(90)/22@الكمير،فيالطرانيأخرجه

ابنهعليهوآدخلكرلتاتجرصدوق،الكوفيئحندبوالأسي،(الرليعب@قي@
الكمالاتهديب1اصظر:ومانة.وسنضسضع@سةلر@يله،لحتتحدينهسليىما
.(5ه*)"لممربوالا)0064(،"ش@لكااو@)2945(،ا6/3

(7له/22الكسر"لى@الطرالىحرحهوحلنه(

(80)/22دالكبير"@يليلطراوا)0201(،لسيلطيااأحرحه.

البصريمولا@،الحديزيادبنالوأحدعبدفو
الأعممشعنحديئهليثقف"

اهأ7للالةتوليمقال،وحده--

7الكمالاكذب"الظر / 3لاالكات@ه1وممأ،ا73)5 .(4240)التقربو"0(،5

4/3أحمدحرحه.أوحدين@ .2/72لبهقيوا1،6

فيلطبراوا3/3،5لاثيراهأ،ا0)جهمالنواما(،7)ر(726)ودأبر@ا@؟أص
(86)/22الكبير،"في

ليالطبرافيأخرحه.
(91)/22الك@ير!@

4/3أحمدأحرحه: (7للا/22لكير!@افيليلطراوا1،6
تجحقيقى،(509)خزيمةوابن)327(،لاودوأبر)5593(،سيبةأبياسخرجص(

.(61)/22@الكميرافيوالطبراني

.(53)و(51)/22الكير!@فيالطبراليأخرحه.

4/3حدأجه:حرأ 17-3 18.



المقةزيادةلالعثترك@:رلعلل
-

إلىويضاتخالفها.لماطريقهمنثابتةالزيادةهذهكانتفلوالسرةتحت
علىاليمنىبوضعالبديقولالسلفمنأحدعنقويأنقلاأجدلمأننيهذا

واللهبها،العئمأهلعملبعدممخالفةأيضازياثةفهيالصدر.علىاليسرى

أعلم.

هم

(4)

(5)

مثال@لزبادفهذهصحةعدمعلىدالةلقرينةالزيادةتقبللاوقد@

الحصبنبنعمرانحدبتفيالسهوسجودفيالنشهدزيادة:
(2)

بنأشعثعنالأنصاري،اللهعبدبنمحمدطريقمنت

قلابة،أبيعنالحذاء،خالدعنسيرين،بنمحمدعنالملك

صلىالنبي-@أن@نه:االحصينبنعمرانعنالمهلبأبي

@اسلمثمتشهد،ثمسجدتين،فسجدفسها،

وقالغريب@،حسنالحديثهذاالحدي@:عقبالترمذيقال

1/5لعذيالاا@طر: 3/2لمحموع!او"5،0 59.

عامأسلمسحبدألوالحراعي،جدبنالحصيىبنعمرانالحليلالضحايئئو
مأ.52)شةتوننخيبر،

4/1الغابقهأسدالظر: 04الضحالق@1/أسماءوالتحريد3،6 ثأ،539)2

.(5150)اتقريبهو"

سنةتوليفقيصئقةالصري.هانئأبوالحمرالي،الملكعدبنأضحتفو

سا.ا46)وقيلسأ،ا42)

2-1/027لكمالاادتهذيباإدطر. 7 وكأ،47)شسهلكااو@)325(،4
لتقريبهها1

عنرو،فقيل:اسمهفياخنل@قحبفأبيعمالبصري،الجرميالمهل@ألو.فو

ثقة.لحلك،يخرونلعنرر،اسأومحارلةسالرحمنعدةوييل

8/4لكمالأاقهذبسظر.ا ب،والالشقصملأ(،16)@س@لكار@ام@،52لا38

(8398)

0لاثاودألوخرحه وأبوبتحقيقي،ا("62)خزي@ةوابن)593(،والرمني1(،3
1/1عيانة 1للا55 6،(لا/18دالكبير،ليوالطبراني)0762(،حبادوابن2(،9

2)،له@الأومطا،رلحي 2ولاالحديثط.(25 3والحاكمالعلمية،ط(22 2 3 /،1

2/3بيهقيوا 54-3 .@761@لغويوا5،5



-
ال@لف@الد@لعلل@لجامعفي

حديثعلىاتفقاإتمايخرجاه،ولمالشيخين،شرطعلىلاصحيحالحاكم.

السهو".لسجدتيالتشهدفكرفيهولي@قلابة؟أبيعنالحذاءخالد

بنيحيىوتقهالحمراني،الملكعبدابنهوهذااشعث"الحلالي:قال

وقالبه،بأسلاالرازي:حاتمابووقالوغيرهما،والنسائي،القطان@سعيد

البصريون@إيىفاجتمععبادانإلىغياثلنحفصخرجمعين:بنيحى
فيشبئألهالشيخانيحرجولمالملك!عدبنأشعثعىتحدثنالالقالوا:

فيالكامل"كتابهفيعديابننكرهوقدتعلجقأ،نكرهالخاريلكنكتابيهما،
هذا،البصرةاهلفولمناكئرتليينم@علىيدلشيئايذكرلملكنهالضعفاء"،

الفطانسعيدبنيحيىتوثيقمعبهفكيفانفر@لونظرتضعيفاكولهوفي

"وغيره

ابنقالفقدالزيادة،هذهفيالثقاتالحفاظخالفقدأشعثولكن
التشهد.ذكرفيهلي@عمرانحديثفيسيرينابنعنالمحفوظدافإنحجر:
لابنقلتالقصة:هذهفيأيضاعلقمةبنسلمةطريقمنالسراجوروى
ابنعنرويكماشيئأإالتشهدفيأسمعلمقال.فالتشهد؟ةسيرين
ولكنهريرة،ابيعنأحفظلم"قال:3السهوفيالتسليمعنسئلأئهسيرين
قالولكنالئهد.يذكرفلم@اسلمثئمقال:الحصينبنعمرانأننبئت
يتشهدماأنإليأحبسيرين.ابنمحمد

أبيعنقلابفابيعنالحذاء،خالدعنطرقمنمرويوالحديث
مراصد1دجلة.ممميجربرةلىوميللتعمدير،مامد@رباطات@يهابليدةلا(

9الاطححا 1 3 /2.

55الفراثدهمظم(2) 45 الكمالهكديبو"2/3،5عديلابندالكامل!وانظر.4،6
1/2 72-2 7 2الاعدالهو@براد)325(،4 6 6 / 1(1001)

1للاعقبك@821الاري!المتح(3) 22).

أبيحديتمعتخريجهتقدموقدا("ي@.ثاودوأبوما(،3)الحميديأحرجه:رو(
ممصلأ.اليدينديقصةديهريرة

.(4493)يةبيالن(أخرجه.(5)



الثقةزيادةلالهضل@:رلعلل

-

إبراهمبنإسماعيلرواهالريان.ذكرثودحصين،بنعمرانعنالمهلب،
عليةابن

(1)
الوقابوعبدالحجاحبنوشعبةسليمانبنوالمعتمر@

زيدبنوحمادمحمدبنومسلمةزريعبنويزيدالثقفي

بسيربنوهثيمووهببقيةبنووهب
(10)

الحناء،خالدعنجميعهم

شعبق@رواهوقدالحمرانيأشعثبهتفرد"البيهقي:قالالزيادة.فكرثونبه،

زريعبنويزيدزيد،بنوحمادوهيم،والثقفي،علية،وابنووهيب،
عنه،محمدعنأشعثذكرمامنهمأحديذكرلمالحذاءخالدعنوغيرهم

التشهد،دونالسلامفذكرعمرانعناخبرتقال:محمد،عنأيوب،ورواه

فيماآشعثخطأعلىيدلوذلكسجدتي@،قبلالتشهدذكرهثيمروايةوفي

وهوفكيصفكر،لمنمقاوماأشعثكانلووهذا9العلائي:وقالروامه

درفيكافيوحدهوهذاأيضا،مسوقدبكئير؟!والحفظالإتقانفيثى@هم

فلاالسهوسجدتيفيالتشهدأما@االبر:عبدابنوقالالتهدإ"زيادة

4/4وأحمد)2744(،سيبةأليبناأحرجه: 1(،10)(57رر2/87ومسلم2،7

1لىحريمةواب@ 2/3والهقيشحمقي،(1060)و(05 59.

4/4أحمدأخرحه. تجحققي.(0541)خريمةوالن)542(،لجاروداوالن3،1
1/5عرانةوألو@،./4واحسدكله(،7)الطالسيأخرجه. 1 1د4 9،)2

4الانارسانيالشرحفيوالطحاو@ 4 3 / .@2512@الحلمية.@وفي1

ديالنامميةأخرجه
6الحديسااختلاف@ 87ومسلم8،1 / 2(574)(20،)1

2/3واليهقيلتحقيقي،(1054)خريمةوالن)5121(،ماجهوابن 54.

ويرك@62والناني0(،181)داودألوأحرجص
(1601)ر(576)لهالبهرى،،5

1لأ1/1،4عوالةوأبرالرسالة،ط.(1161)وه(@)والعلمبة@ والهقي2(،9

1/5عرالةوألو)8101(،ثاودألوأخرجه. 1 4(1922).

1لهالكبرىإ،وفيإك@66النائيأخرجه. 2 ط.)،،21(والعلميةط(03

1خزيعةوابنالرسالف . 1/5عوانةوألوشحقيقي،(03 1 .(19)كا4

2او@@جاد@4562النأخرجه 6 7@.

4الانارأسانيلنرحفيالطحاويأخرجه: 4 3 / .(2513)الملميةط.وفي1

3اليهقيأخرجه 5 5 3الكرى"السن)11(ا.2/ 5 5 /2.

5الفرانلهسطم 4 60.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

جم@هالنبيئصصحيحوجهمنأحفظه

ابنعنالأزديالبارقياللهعبدبنعليرواهماأيضا:فلكومثال
اخرجه:مثنى،.مثنىو@لنهار@لليلصحة"فال:ب@،الئبيئعنعمر،

وأبوريلبخاوارميلداواحمدوأشيبةأبيبنوالسيلطياا
لجارودابنواوالنسائيلترمذيواجهمابنواثاود

وأبرعديوابنحبانبنواويوالطحاخزيمةوالن
لخطيبوالبيهقيواحزمبنوارقطنيلداوالشيخا

البرعدوابن
دو@لنهار"،عبارة:فزادعمرابنعنالرواةمنيخرهالأزديخالفوقد

وهم:العبارفهذهيذكرونلاعمرابنعنالرواةوجميع

4/2الالتمهيدا(1) 3/1الاري!دفتحوالطر:7،6 2 الألانيوتحليقي@221(،عقب8
.(403)الحل@لالبرواءلى

أخطا.زتماصدوقالرلد.ابيبىاللهعدأبوالأرث@طالرقياللهنجدسعليئفو(2)
2الكسالهلتهبا@طر 7 8 /2 7 3لاالكاشسهو"هلأكأ،7)9 اتقريبه1و3(،9

(4762)

.(6693)مصفهفي(4)(9321)مسلوفي(3)
2سلهفي)مأ 6 / .(1458)@سهفي(6).5وا2
انيإ(7)

2الكبير"رخ 77 / .(2951)شنهير(8).(918)1
.(597)حامحهفي(01).(1322)سهفيلا(
2ولالمحتي!فيإ(11) 2 الرمالة..@ول@74(الحلمية.@(472)لهالالكرى!،وفي7

صتحقيقي.(0112)صجحهدي(13)(27له@المنتقىادي(12)
1/33الانار"معالىلسرخلي(41) .(1916)العلمهط.و@ى4
(2894)و(2483)و(2482)صحيحهفي(51)

3الالكاكل!في(16) 0 7 2/3"المحلثينطقات1في(17).6/ 04.
4دشهفي(18) 1 6 / الرسالة..@(1546)والحلمية.@1
1الالمحلى"لي(19) 3 4 /1-135.

4الكرى"@السننلي(02) 87 / 01)لهالمحرلته،@ولي2 11)و(35 العل@ةط(35
الوعيط(5366)و(5362)و
والتفريقالجمعرمامدموصح(في(21)
5/1الالئمهيداثي(22) 81 8 .18وا1



النقهزيادةللترك@:لاللح
-

بنواومسلمريلبخاواأحمدخرجه:أسيرين،بنن@أا-

نةعوابووأحزيمةبنوائيلنساوالترمذيواجهما

لبغويوانعيموأبونيلطبراوا
عوانةوأبوالسائيأخرجه:الرحمن،عبدبنحميد-2

الطبرانيأحرجه:عبيدفبنسعد-3
الرزاقوعبدالثافعيةأخرجهعمر،بناللهعبدبنسالم-4

ومسلمريلبحاواوأحمدشيةأبيبنوالحميديوا
بنوالجارودابنوايعلىوأبولنسائيواجهماوابن

حبانوابنعوانةوأبوخزيمة

2/3م@دهفي 4و4ره1 2/3صحبحهدي(2).78و9 1(995).

2/1صحيحهلي 7 .(158)و(157)(749)4

لما.61)الك@يرحامعهلي(5).(1318)سننه@ي

ثي
شحقيقي.(7301)صحبحهفي(7)الطبعي@.كلتا(437)الكرعأ@
02/6م@دلي 2(2319).

@ي
02)1طلأو@ا@ 2ولاالحدبت@(39 الحلبةط.(36

دي(
.@958@السق@الثرخ@في(11)(1712)و(1711)المتحرح@

لي(
3/2لمخىأا" 2 وثي8

لة.لرسااط.(1385)ولعلميةا@(1381)لهلبهرى"،ا@

6سدهنن( 2 / 2(02 32)

.(337)لهدالصجرا،وفيالطمحتيىكتا(9034)الأوسطدي(

4لهمصمهلييلاا(شحقيقي(387)م@دهثي( .(4681)و(67

.(628)م@ده@ي(

46)و(6ملا3)مصنمهلي( (43739)و(37393)و(86

9ملهلي( / 2/6صحيحهلي(20)ا.ووووك@21 .(1ا)ك@4

1صحيحهدي( 7 2 / (132")ته@في(22)(146)(74لا2

2المجتبى"@في( 2 7 2و3/ 2 ط.(1380)وى73)ولمأ39)لهالكسرىإ،"وفي8

الرسالة.ط.(13)ممهوثأ75)و(43ولاالعلية
دي(25).(54وللا(5431)مدهدي(

.(267)لمتقى"ا"

بتحقمي.(1072)عجحهفي(
2/6و(5123)2/16مدهفي( 2@612 2و@71@3 12و@8@3 3@.

(2620)صحيحهلي(



-

@للفالائدالعللفىالجامعى

لبغويوالخطيبواليهقيوالعيموأبونيلطبراوا

لحميديوالرزاقاوعبدفعيلنااخرجه:أوس،طا
والنسائيماجهوابنومسلموأحمدشيةأبيوابن
وأبونيالطبرواويلطحاواخزيمةبنوايعلىوألو
والبيهقيسعيم

الرراقوعبدالئافعياحرجه:دينار،بناللهعبد-6
خزيمةوالنماحهوابنشيبةأبيوابنوالحميدي

511)ر(13الطالكحيراير@ لماا01)ولما()او(762)له"،الأوسطوير@(32

4وفى(0114)ويا(.)و(758)والحديثطى674)و الحلمية.ط.(67
(16)ما@المشحرخ!@ي

لي
3/2الكرىاالسن@ @(5373)والعلمة.@(1352)لهالمحرلحقه،@وفي2

لوعي.ا
9/0تاريحهفي 1العر@01/ط.وديا5 52.

ستحقيقي.(3)ههمسدهفي(6).(955)التهشرح@في
6لامصنفهلي (629)مسملهفي(8)لأ.7

3ملهثي(01).(07374)مه@لي 0 / 1و2 4و31 21.

1صحيحهمي 7 2 / 01)سهلي(12).(146)(749)2 32).

3/2المحتبى،@في 2 @ول@34العلميةى@7هر@لمأ38@له@الالكمر@وكي7

لة.لرساا0ط(477)و

.(5624)و(5620)و(5618)سلهفي

شحممي(1072)صجحهلي
لي

1
2الآنار!معاليصخ 78 / .(16ال@العلميةط.وفي1

.(13461)دالكبير"في

4/2لحليقها"لي 0

.(1699)له"،لمستخرجا@وفي

2الكرى!لال@نثي 2 5(5374)والعلسيةط(1352)لهالمحرلقه،@وفي3/
لوعي.ا

.(4680)مصمه@ي(12)لنحممي.(386)مسندهفي

.(6للملامصنمهفي(23).(163)مسد@ثي

01)يرسة @تحقيقي.(0721)صحبحهنن(25).(32



الصقةرياثةلالحث@ترك@:فىل@لل
-

الرعبدوابنوالبيهقيوالطحاوي

وأحمدشيبةأبيابنأخرجهشقيقبناللهعبد-7

وأبوخزيمةوابنيعلىوأبولنسائيواودداوأبوومسلم

نعيموأبونيلطراواحبانبنواويلطحاوانةعوا

والبيهقي

وأبوعوانةوأبومسلمةأخرجهالله،عبدبناللهعبيد-8

والبيهفينعيم

2ايهالانار،معالي@نرحفي (1615)العلمبةطودي7

ثي
2-2ك@1الكبرى!السى" وثي2

(5372)والعلميةط(1352)لهالمحرنخه،"

الوعي.@
@ي

5/1التمهد"" 78.

يخهتقةشحت@أبروقيل:المصري،الرحلىعدأئوالعميي،شقيقساللهكدفو

هأ.ا08)شةتوثيلص@،

4/1ولالكماالقيحبباظر. 6 س@والالنقر2(،)@س@ام@أ@و@)12+(،2

(37392)وم@(66)و(6685)مصمهلي

5و04مح@2/في 7و7وا8 7و6 .01و.8را9

1صحيحهلي 7 2 / 2(749)(148)

.(1421)شهفي

@(2041)والحلميةط.(13لعالهالكبرىا،"وفيك@2ك@232-دالمجتمىالحي

لة.لرساا

تجحقيقي.(1072)صحيحهلي(11)(5635)م@دهفي(
6مد@2/في( 2(12 32).

2الآنار،محالي@م@حفي( 7 8 / 6ا@العلية.@وفي1 ا@.2

.(2623)صحبحهفي(

2ولاالحدبتط.(2635)"دالأومط@ي( العلمية.ط(61

ك@22.الكرعهالسن1في(17).(1702)و(1701)الشخرجا"في(

1صجحهفي@ 73 / 63مدهفي(91).(561)(974)2 / 2(52 32)

ك@22.الكرىادالسن@دي(21)(1710)دالمستخرجافي(



=
@للفالائدالعلل@لحامعفي

عوانةوأبوومسلمأحمدأخرجه:حريثبنعقبة-9

والبيهقينعيموأبو
الطحاويأخرجه:ئنسلمبنعقبة1
.)أحمدأخرجه:سعدبنعطية-11

وابنوالطرسوسي

نعيموأبوقانع
والنسائيالبخاريأخرجه:محمد،بنالقاسم-12

كملحاوا
وابنواحمدالرزاقعبدأخرجه:سبرين،ب@محمد-13

(2)

(3)

5)

(7)

(8)

(9)

تقة.الكوفي.التغلي،حريتبنعق@ةفو

4انظر 9ا-لاالكماال@اه/ا@اتهدب6 يأوالالتقر)5383(،هلكاش@ودالهأ،563)51

2/4مسحهفي .77ر4

1صحيحه@ي 7 4 / 6م@دهفيلكأ.(1لاه(74له2 1 / 2(12 31).

4البهرىستهفي(6).(1713@المشخرحلي 8 6 /2.
نقفصمصرالعيقالجامعبمامالمصري،ئحندأبرالتحيبي،شنملمسعقةفر

امأ.20)شةمنقريأتوفي

@4اظر

2ولش@لتقاا 2ال@5/لكمااتهديصو@4،7 02 0 لتقريبها1و)6754(،1

1/2الآثر!محاليالشرحلي 7 ا@627@الحلمية@ردي9

ركانكئيرأ،يحطئصدوقلكوفي.الحسنأبوالحدلب،بخالةبنسعدلنعطجةفو
أهما.11)سةتوفيمدلسا،تيعيأ

03)"@الكاشفا@طر. 4للاوالتقريب2(،8 61).

1مندهثي 5 5 .(5)عمر!الن@مسندفي(11).2/

2ولالحليقه@في(13).(814)الصحالق@المعحمفي 54.

(993)2/03صحيحهلى

3/2"المحش"مي 3 ودي3
الطصقين.كلتا(444)لهالكبرى،،@

5الحليف:علوملى@معرفة حزم.النط.(101)والعلصيةط.8
.(4676)و(4675)مصفه@ي

2/3مدهفي .451و83و2



الثقةزيادةولهضقى:للعلل

نيلطبراوابيلأعراا
لدارميواوأحمدشتأبيبناب:أضشعنا-14

ليلنساوالترمذيواجهمابنوالطرسوسيواريلبخاوا

بنواقانعبنواويلطحاواخزيمةبنوايعلىوأبو

لبغويوالبراعبدوابنوالخطيبنيلطراواحبان
1 الحميديأخرجه:عوت،بنالرحمنعبدبنسلمةأبو-5

.(89)سحهفي

العلبة.ط.(3893)و(196)والحليتط(3893)و(596)الأوسطه"في
.(6867)مصنفهفيالأعيه.الكلامومأتيعهاختلفوقد

5سنوني / 4و2 4و8 5و9 6و4 1و6 0 1و2 19.

.(1584)و(1459)سهثي

2صحيحهفي 7 / (473)281-1وا/72@472@11

.(62)ع@!اسالهدلي

@غداثيالطرموسي،أيةأبوالحزاعي،ئنلمبنإبراميمبنئحثدئووالطرسوسي
ةالخلالسكرألورقالأبو@او@وتقهوقذيهم،حديتعا@عدوقالأصل:

توليعمرا،بىافهعدمسد@المصماتمنلةحمأ،القدررليعانحدنجت،فيبمام
(5273)سة

3/4لاعتدالااوالميران13/9،1النلاعاأعلامالسيرالطر: 4 7يلا7 1،)0

(5700)"لتقريباو@

لمأ37)جاسهمي(10).(13الاشةفي

2دالمجتمىاثي( 2 7 /3-2 2 2ر8 2 7لهالكمرىإ،@وفيوك@82 العلميةلهأط3

لة.لرسااط.(476)ر

بتحققي.(0721)صحيحهلي(13).(2623)مله@ي(
1/2الآنار!محالي@نرح@ي( 7 ا@216@العلمية@ولي8

مي(
"

.(2622)صحيحهدي(16)ا@.5)الصحابقهمعحم

52)و(2196)و(7للالالأوسطامى( (26)مماو(1752)و(76)والحدلتط(71

(12)لهالصبر"،5وفيالعلبةط.

92/2تا4ر2لحهمي( 5 5العر@3/@وفي7 ودي7
لهوالتمريقا،الجمعأومامموضح"

.(579)و(659)الت@الث@حلي(02).781-1ان@ب@15/77ني(

.(630)@ناني(



=

يالف@ائدالعلل@لجامعفي

حبانبنواخزيمةوابنلنسائيواجهماوابنوأحمد

ماجهابنأخرجه:حميد(بنالاحقمجلزأبو-16

نيلطبرااأخرجه:هد،مجا-17
مالكأخرجه:)مقروني@(،دينارساللهوعبدنافع-18

ئيلنساواودابو@وأومسلمريلبخاوافعيواث

والبيهقينعيموابووالطحاويعوالةوأبو
لبغويوا

)مقرونين(،الرحمنعبدلنوحميدعمر،بناللهعدبنسالم-9

.(1320)شهفي(2)2/1مشدهلي

لي
بتحقيقي.(0721)صحيحهلي)كماالمجتبى!3/722.@

.(2620)صجحهفي

سةتولحيتقفمخلز.أبرالبصري،السدوصيسجدبنحسيدسلاحقئو

مأا0فىوقيل.م@،ا0للاويخل.هأ،ا00)

القرس@وإ@،216.@@الكاص@و@،*67@705ولالكماولتهذب@الظر.

.(1175)يرشه

الطمعتيىكلنا(3878)الالأوسطهلي

لي
الزمري،مصحبأبيلرواية(2)ماوصعيدسويدسبرراية(100)المرطا!"
الليثي.بروابة(31ولا

شحقيقي.(384)مشدهفي(
3لهالصيرأ،الالتاردخوفي(990)3"/2صحيحهفي( 2 9 /1.

1يرصحيحه( 7 1 / 2(749)(145)

.(1326)سننهفي(

2دالمجتبى،في( 33 ودي3/
1لالهالكحرعه،" ط.(3041)والعلميةط.(39

لة.لرساا

6م@دهثي( 5 / 2(2332@.

2الآنارامحاني@مرخلي( 78 / .(1361)الحلصيةطوفي1

لحي(
2/4الكرىسسهفي(18).(6971)هخرحال@1 8 .3/12و6

.(954)السقا@ثرخفي(



النقهةزي@لالثشرل@:لال@لل

=

عوانةوأبولنسائيواومسلموأحمدلرزاقاعبدةأخرجه

نعيموأبرلطحاويوا
أخرجه:)مقرونبن(،ونافععوتبنالرحمنعبدبنسلمةأبو2

ويلطحاوائيلنساوالطرسوسيواحمدأ

يقولعمر،ابنعنالرواةجميعخالفقدالأزدييجدالمتأملوالناظر

صلا@لليل"قال:ك@تالتبيئأنعمرابنع@رويساوالصحيح"الترمذي:
فبهيذكرواولمجمزالنبيئعنعمربناللهعبدعنالثقات@روىئئنى"،مثنى

الحديثهذايتهيبكانشجهأنأحمدالإماموذكرالنهارإصلاة

وأنهكذلك،ليستالنهارصلاةأنعلىبمفهومهويدل"رجب:ابنقال

أربعا،تصتىأنيجوز

وقالأعلماتحالىواللهخطأ،عنديالحديتهذا9النساني:وقال

1الأردي.علبأحالفواعمرابنأصحابولكنجيدإشادهذا"أيفا:
0 0

منكل:(19الهقبيلالاثار!معانيشرح9فيالطحاويوقال

عنالعمريروىماوسوىالبارقيعليسوىعمرابنحديثروى

بنسالمصوفيه.ك.677)مصنثهلي

حطأ.

ي
2/1منه 34.

1صحيحهلي 7 2 / 2@749@@147@.

لي
2الجتبى"@ 2 8 /3.

2راالآظسانيلضخلي 7 8 / طوفي1

لي
.(1700)التخرخ@ا"

(62)عو"ابىلمدلي

2الانلى!معاني@ترحفي 7 8 / طولي1

(597)عقبجامعه

فيالمورادصالحاللهعدافيسبنالة
.9/97"الاريقح"

4ولاالعلمةلهأط.72)عفالكرمحه@ 7

وماتيالحنيترواه

وموالرحمن،عدحميدساشاصعد

6مشدهفي(5) 2 / 2(2319).

.(1623)العلية

7م@ه@ي(8) 5 /2.

3/2المجتبى"1في(01) 33-234.

.(1622)العلمية

.2لهاك@المرالأبلوعشرحالملامشحة

2المجتىا)51(، 2 7 /3.

لةلرماا0ط(



-

يللفعائدالعللفي@لجامع

النهار..صلاة@ونخاصةالليلصلاةإلىيقصدإنمار@عمرابنعننافع،

فسادعلىيدلماطهاللهرسولبعدفعلهمنرفالاعمرابنعنرويوقد

أيضا@.الحديثينهذين

أبوسئلقال:إفارسبنسليمانبنمحمدإلىبسندهالبيهقيونقل
قالنعم.فقال:)1(؟هوأصحيحيعلىحديثعنالبخاري-يعني:الله-عد

يفصللاأربعأيصليلاعمرابنكانجبير:بنسعيدوقالالله.عبدابو
المكتو@اإلاسينهن،

يصليالحديث-راويوهوعمر-ابنكانوقد"رجب:ابنقال
روىإمابمفهمومعملأنهعلىفدذأربعأ،بالنهار

وابنخزيمةابنوخرجهالحديث،يصححأئهالبخاريكلامومقتضى
عندهما.صحتهعلىيدلمماعهوسكتاحبان

وأنكروهغيره،عمرابنعنأحديقلهولمالبر:إعبدابنوقال
@اسألتةقالأنهمحمدبنمضرعنبسندهالبرعبدابنوساقعليط

بينهنيفصللااربعاالنهارصلاةفقال:والنهارالليلصلاةعنمعينبنيحى

يقول:حنبلبنأحمداللهعبدأباإنةلهفقلتركعتان،الليلوصلاةفاصل،
عنشعبة،بحديثفقلت:حديث؟بأيفقال.مثنى،مثنىوالنهارالليلصلاة

صلاة"قال:ض@النبىأنعمرابنعنالأزثي،عليعنعطاء،بنيعلى

إ،هذا؟مهأقبلالأزديعليومنفقال:مثنى@امثنىو@لنهار@لليل

عنالمرويالحديثوغيرهمعينبنيحيىردوبهذا"رجب:ابنقال

دامثنى"مئنىو@لنهار@لليلداصلاةقال:ي@هالنبيعنعمر،ابن
(6)

(2)

(3)

(5)

(6)

الار@يحدلتيعى
4الكمرى!السننإ 87 / 01)عقبله"،المعرلة"وفي2 (53)مملأوالعلميةط(35
اط.(5365)و

1التمهد@5/"(4).9/97الري!فتحإ 79.

5/1لمهيد"لا 79-1 0ا-"2/5لهر"،لاستذكاا"نطر:وا8،0 61.

.9/97الاري!المغ



الثقةزيادةلالثترك@.للعلل
-

البارقياللهعبدبنعليعنالأزدييرويهفهذا"تيمية:ابنوقال
فإئهمعمر،ابرعنالمعروفونالثقاترواهماخلافوهوعمر،ابنعن
مثنىالليلداصحةفقال:الليلصلاةعنسئلانهالصحيحينفيمارووا

بو@حدظإفاوتر@لفجرخفتفإذامتى،

فتاويهمجموعةفيالزياثةهذهتضعيففيتيميةابنأفاضوقد

سيبةأبيابنأخرحفقدأخرى.جهةمنمنكرالحديثمتنإنثم

ئصئيكانغمرابنأنالهار،وصحفيكالم@ساطغبإسناد(66)كا
ومعأزبعأ.وبالنهارمثنىمئنىبالليل

للأثر،عمرابناتبعشدةمنعلمناهما

اجتهده.اجتهادإلىتركهالماوالنهارالليلروايةصحتفلو

ابنعنجماعةحديثمنالصحيحينفيوالحديث"الزيلحي:وقال

النهارذكرفيهلي@عمر
(4)

"

(5)

الارقياللهعدسعلينفسهموالأرديأنوالصوا@تيميفابنالحافطقالكذا
إقحامفيالاخمنالخطأولحلالحديث،دكرتاقيالرواياتحميعديجاءكما
اقهوالتعه،عدسعليالأزثييرويهاللهداالإللامنميحعلىةعرا@وآن)عأ

1الفتاومحه 6 5 / 21.

21/1الفتاوى!المحمرعةانطر. 65.

5الحديشه.علحمدصرفةديالحاكمروى الوعحزمابنط(101)والحلميةط.8
لمطةزياثةونجهعمرالنع@يرين،@محهدسطريقسانحديختمناعرالتاسع

ثبهالنهاروذكرنت،نقةإلابسنا@وليلي@حليتالمداعقحه.قالنمالالنهار!

عنهرواهوقدسيرين،النطريقتخريجتقدموقديطولاعيهوالكحم3؟و

حميعهموعيرهمالحاءوخالدإبرايم،ب@ومارودوأير@،حاد،لنهنام

أخرجهفيعاعوربناثهعدرخالمهمال@هارايذكروا@افلمسيريرابرعنرووه

صعفها.علىيدلساالجارفهنهلحدكرالحاكم

2/1الراجما@مصب ديوالدارقطنيك@045؟"الالكاسلفيعديابنوأحرجه.44

2/1الرايتهنصب@نيكمالهط@كلرانب 4 إدراميماسرمويمحاق-طريقمن4
ده.دافع،صصالك،عىالحيي-

وتامنأسلولالاسنادوهذا

أعك.=الصصدريركماالدارفطيقالهالحنينى،لهتفردفقدالأولىسهعلةأما



-

@فدالللف@@لعللدي@لحامع

الحديتهداكادولومالك،ع@صيمالاالحمطسئالحييأنافايخة.سدهوعلة
الوقو@يحبعلةوهدهكنرتهم-علىرواةبهزهدلمامالكعىمحمرطأ
مالك.عنرواهأنهتقدملحكمايهأصطر@الحنينيأنالالةوالعلةعليها

ححر@يأبنالحالطصقمهوالح@يني
.(337)التقربسمالم

1/33الآتار"محانيالسرحفيالطحاويةوأخرجه )7191(،العلحيةط.ودي4

وليالطقبىكلتا(79)الأرسط!@ديوالطبرالي
ديعديواسى،7)لهالصغير،،@

7/5@الكامل! 4 لهعمر،ابنعننا@ع،ع@العوي،عمرساللهعدع@عمى0

"الحنينيإلاعمرلناللهعدصيروه@معقتالطراليقال

الواحدالإسنادفيالتفرديحتمللاوهوالحيي،بهماتمردبهسعادهذأد@فول
1لإيسادينعهرويوقدبهفكي@ 3

باطلق@اثةروهدهوالنهار"عارةإالررايتينكلتاليالجنيزادلقدمتة:علةأما
ما.اعاثتهعنيعيلماالكلامتقدموقد

1بحلادات@يح"فيالحط@وأحرحه 1 8 / 1 1الغربط.وفي3 4 7 / 1 5
طريقمى

به.لعمري،اع@وكيع،

لا@عصحابولمحالفته(@،3فىوو@التقرس@العمريلصعصصجص،الإيسادومدا
عون.واسومالكوالليتأيو@ديهم.بم@النفات

1ول"طقاتفياقيألووأحرحه. أصحهاشهتارلح@فينح@موألو2،7
73 / له.عر،ابنع@لايع،عنالأمج،ب@لكيرع@لهجة،اب@طريقمن2

عص،وقدالصحماع@ع@يدل@صعثهعلىلهرله@عة،ابرثيهصحيفإسادوهذا
كساالزيالفثكركيرمنترووهاللي@لافعصللرواةالأشحبكيرسولمحالمة

نالعطريقتحريجفيتقدم
@وجهسرويالزيالةجمذهالحليثأنإلا

2/2أصبهانتلىلحفيإنحيمألوفأحرحه 9 0

عنعطيضبنعصلىطريقمن
عاننةعىعروة،عنالزمرب

1ولالاكدالالميزانفياللميعهتالعطيفبنعملىفيةتالصبسادوهدا 6 5

لحداثه.صزاقأوكادمعين،لنيحمىكف@ه"(5993)

منالحلممذادخلمنيغتر@هالانماكثيرفالمتابعاتهذهوأمثلةمامر:تال
الطرقفيالظرأمحنمنأماقيمة.لهاأنفيط@عليهوتدخللالمطكير

أملمىالنقادالحهاسنةأئرواقتفىوحر@الأنمةكلامومارسوالأساليد،
لاماأنفيدوكالزلل.منخةلهيكودفلكدإنةطريقتهمعلىوسارالعلم،

لهفيصةلالهقيمة



الئقةزيادةللضك@:لالصلل
=

لنشعبةروىمافيه:زيادةفيفأخطأالئقةرو@رماومئال@

زك@هريرةأبيعنشقيق،بناللهعبدعنالحذاء،خالدعنالحجاج،

فييدهينممسفلانومهمن@حدكم@ذا@سنيقظ9جمز:اللهرسولقالتقال
منم@.بدهباتتأينيدريلافإتهيغسلها،حتىوضوئهفي@رإناثه

@ا.مه"فيه.@زادالحجبى،بنشعبةرواههكذا

4أحمدأحرجه. 5 5 / شعبة.عنجعفر،لنمحمدعن2

والن1/4،6البيهقيطريقهومنبتحقيقي،(100)خزيمةابنوأخرجه:

طريقمىالرسالةط(127)والعلمية@م@ا/والدارقطني)5601(،جان
شعبةعنجعفر،بنمحمدعنالوليد،بنمحمد

23/3لمحمتى"@اتاريخفيعساكرابنوأخرجه: 5 بنمحمدطريقم@6

شعبة.عنالوارث،عبدبنالصمدعبدعنالذهلي؟يحى

بخبرالوليدبنمحمددسدثناقال:خزيمفابنساقهلماالحديثوهذا

@ادانهلزيان:تفردالذيهوالوليدبنمحمدأنيفهمالبيهقيجعلمما@اغرب

البري،الوليدبنمحمدبهتفرد@@منهةالاقو@الحديث:تخريجعقبقالإذ

ثقةوهو

الذئطبراعةالحديث،فيمنه!"زيا@ةمنبريالوليدبنمحمد@قول:

وتابعهتقدم،كماتامةمتابعةأحمدالإمامتابعهإذيعقوب،ابندممن

نازلة.متابعةعاكرابنعندالذهليبحىبنمحمد

توبع،قدلأنهةالحديثهذاجعفر@يبنمحمدعلىالحملولب@

ذكروكذاعساكر،ابنعندتامةمتابعةالوارثعبدبنالصمدعبدتابعه

يرقالوكذاالسنن9فيالحديثتخريحهعقبالمتابعةهذهالدارقطني
6المنير"البدر"فيالملقنابنونقل)2751(،286/8@العلل" / فول105

.@شعبةبهاتفردعلله:فيالدارقطنيوقال@فقال:الدارقطني

ئيط.@ل@.إالكبرعهدالسنطبوعننتحرت(1)



=

@لفعائد@العللفيالجامع

يذكرهالمإذفيهاثخولفوقدشافق،شعبةزادهاالتيالزيادةوهذه
ا/المنير!البدر9فيكمامندهابنتالالحذاء،خالدعنالرواةمنآحد
5 محفو@اأراهاولائقات،رواتهاالزيالةداهذه.06

ةيذكرهافلمشحبةخالفوممنلمول:

.(1064)حبانابنعندالمباركبناللهعبد

1/1مسلمعندالممضلبنوبنر 6 (541)خزيمةوابنلم@،7)(278)0

1/2عوانةوابيبتحقيقي، 2 4والبيهقي)827(،1 6 /1.

خالدعنروياهالمفضل(بنولرالمبارك،ب@الله)عبدكلاهما:

هذهذكرفيهولي@ر@ه،هريرةأبيعنشقيق،براللهعبدعنالحذاء،

دة.لرياا

9/5"الأشرات@اتحفةوانظر: 0 /15"المهرةإتحافو")76531(،5
1 2 3المسند"أطراف9و1(،09ل@.7 2 7 /7(6971)

أحديذكرلمل@نههريرةأبيعنالتاسعين،م@جمعرواهالحديثوهذا

شدلأ.بهاتفردالي@امنممازياثة:منهم

ا/له"،الأم@اوفيبتحقيقي(41)المسند""فيالثافعيأخرجه:فقد
2 2/2وأحمد)159(،لحميديوا3،3لوفاء2/اط.وفي4 4 2و1 5 9

3و 4 6والنسائي7(،2يه61"ا/ومسلم6(،7للاوالدارمي38،2و8 / 1

9و الرسالة،ط.(152)و(1)والعلميةط.(153)و(1)لهدا،الكبرىداوفي9
19)يعلىوأبو (9لاخزيمةوابنلا(،الجارودواص5(،973)و(65

(2)

ليححرالنقال
برمحمدطريقمنوغيرهخريمةابندرواه(162)عقي@الفتح!@

شقيق،بناللهعبدعنالحن@اء،خالدعنشعقيصحعمر،بنمحمدصالوليد،
فيوأصلهمنمهيل@باتتلين1ةتحرهفيقالالحديت،هدافي@همربرةأليعن

بهاتمردةالب@هقيوقالشعبة!بهاتفردالمارقطي.قالمنطقرله.ا@رنسلم
فلا،مطلقاأرادنطححفر@ئسلم،بنمحمدعنأرادإدقلت:الرلبد.ب@محمد

طريقمه.سفدهالنوأخرجهشجقيعنالص@دعبدتابعهالدارقطي:قال@قد
الأطرا@فيترد@"لنهلمطة:



الثقةزيادةلالثترك@:ل@لل@

1/2عوانةوأبوبنحفيفي، 2 ا/الانار!معانيشرح"فيوالطحاوي2(،7للا1

2 تحفةوفيإ(5101)لهالاثار"،مكلشرحوفيإ(6لاالعلميةط.وفي2

سلمق@أبيطريقمن(082)والجغوي1(،620)حبانوابنل@32(،لأخياراا

@ه.هريرةأبيعن
10/4الأضراتأتحفة"وانظر. 1 1لا2 5 14).

شرح"فيلطحاويوا)42(،لترمذيوا)393(،جهمابناوأخرجه:
2الاثار@1/معاني وأبيالمسيببنسعيدطريقمن(61)العلميةط.وفي2
د@نه.هريرةأبيعنسلمة،

2/2أحمدوأخرحه: 6 1/1ومسلم2،وكله5 6 هأ،7)ل@72(1

1/2والنسائي 1/2عرانةوأبو1،5 21-2 2 بنسعيدطريقمن(731)2

ل@ه.هريرةأبيعنالمسيب،
(42)مسندهفيوالثافعيالليئي،برواية(40)مالكوأخرجه:

2/4وأحمدبتحممي، 1/5والبخاري6،5 1/1ومسلم)261(،2 6 1(278)

طريقمن(072)والبغوي1/5،4والبيهقي1(،630)حبانوابنلطثأ،

@ه.هريرةأبيعنالأعرج،
2/5أحمدوأخرجه: وألو)78(،ي@72(1/061ومسلم4،7وا32

1/1عوانةوأبو1(،03)ثاود 2 معانيشرح9فيوالطحاوي)237(،2
1/2الائارلا 1/4والبيهقي)36(،العلميةط.وفي2 رزينأبيطريقمن6

ز@ه.هريرةأبيعنصالحوأبي

2/2حمداوأخرجه: 1/2عوانةوأبو1(،.3ودداوأبو5،3 2 1

دا@فيوالطحاوي)037(،
1/2الآثار"معانيرح )26(،الحلميةط.وفي2

4والبيهقي 7 /1-4 @ه.هريرةأبيعنصالح،أبيطريقمن8

2/2أحمدوأخرجه: 1/11ومسلم7،1 ا/عوانةوأبو)ول(،(278)6

2 2 @ه.هريرةأبيعنزيد،بنالرحمنعبد@ولىثابتطريقمن)437(،2

للبيهقيالبهرى،السن@1مطبوعمنسقط(1)



=

يللطائد@لعللفي@لجامع

2/3أحمدوأخرجه: 1/1ومسلم1،6 6 عرانهوأبولأ،(27يه1
2 2 2 / ز@ه.هريرةأبيعنمنه،بنهمامطريقمن(733)1

2/3أحمدوأخرجه: 9 و5
0 1/6ومسلم7،5 منلثثأ(278)11

ز@ه.هريرةأبيصسيرين،بنمحمدطريق

2/4أحمدوأخرجه: 1/1ومسلم0،3 6 يعلىوأبوالمه(،ل@72(1
1/12عوانةوأبو)3685(، 4والبيهقي2(،7لا2 7 / بنجابرطريقمن1

ز@ه.هريرةأبيعن@ما،اللهعبد

2/5أحمدوأخرجه: 0 0

أبيعنيسار،بنموسىطريقمن
ه.@ةيرهر

1/5لدارقطنيوا)1601(،حبانوابن)501(،وداأبو@وأحرجه: 0

4والبيهقيالرعالة،ط.(130)والعلمبةط. 6 / ع@مريم،أبيطريقص1

.@هريرةأبي

الزياثة:يذكروالمز@هريرةأبيعنرووهراويأعشرأحدفهؤلاء

العالمين.ربدثهوالحمدله،مخالفونفهمشعبةبهاتفردالتي
الحدبثبة،الصنعةحيثمناللفظةهذهشذوذعنتكلمناقددمناوما
فقدالحديث،هذافقهمنشيءفيالعلمأهلأقوالنذكرأنبنافيجدر

أوالماديةبالنجاسةيتعلقالأمرهلاليد.غسلمنالحكمةفياختلفوا
1"سلمصحيحشرح"فيالنوويالإمامقالإذالمعنوبة.النجاسة 5 6 /2:

لارعيهرو:إقولهمحنىفيتعالى-اللهرحمهمالعلماء-منوغيرهالئافعيقال"

وبلاثصمبالأحجاريستنجونكانواالححازأهلإنيدط:بقتأينيد@ي
الموضعفلكعلىيدهتطوفانالنائميأمنفلاعرق،أحدهمنامفإناحارة،
فلك،.غيرقذبىأوقملةاوبثرةعلىأوالج@

بقثأين"قوله:347/1:9@الباري@افتحفيححرابنالحافظوقال
1جسده.منأي:يدم@

0 وتعقبه"عقبه:وفالالمتقدمالثافعيكلامنقلثم0
ثوببغسلالأمريستلزمذلكبأنالباجي:الوليدأبوالثافعيئ-تعقبةأي-



لئقها@ريا@ولثترل@رلعلل
-

اليدفيالعرقكادإذاماعلىمحمولبأنهوأجب:عليه،فلكلجوازالنائم

بغسله،يؤمرالما.فيئوبهكمسيريدلاالمستيقظأنأوالمحل،دون

دا.الجوابين..أفوىوهذاغمسها،إلىمحتبمفإنهاليدبخلات

وليخبالضرورة،ماثيةتكونلاقدالنجاسةأنإلىذهبمنومنهم
/21"الفتاو@مجموعة"فيالمسألةهذهفينافعماتعكلامتيميةابنالاسلام

2 ةأقوالئلاثةالبد@فيهاغسلمنالحكمةوأما"ةقالإذ7

موضعيدهمرورمثلاليد،علىتكوننجاسةخوتأنه@حدها:
ذلك.ونحوزنلةعلىأوالعرق،معالاستجمار

معناه.يعقلولاتعبذأنهو@لثاني:

عن"الصحيحين"فيكماللشيطان،ملامسةيدهمبيتصأنهو@لثالث:

فليستنشقمنامهمن@حدكم@ا@ذا@ستيقظقال:أنه@به@لىالنبيعنهريرة،أبي

خيثوممماعلىبببتفذ@لشيطان@لماء،منبمنخريه
(1)

معللأبالغسلفأمر

النجاسة،منللغسلنلدبأنلحلمخثومهعلىالشيطانبمبيت

القولعقبفقالالثالث،المعنىترجحإلىنخ@كومالمعروف@ا،والحديث
نلث؟بهيرادأنيمكنيدطباتتأينيدريلادافد@حدكموقوله؟"الئالث:

أعلم،.واللهبالاعتبار،النصلهاشهداليالمؤثرةالعللمنالعلةهذهفنكون

مامتنه:فيزيادةفيفأخطا@لمتوسط@لر@يمز@دهماومثال@

ر@الما،عمربناللهعبدعننافع،عنرواد،ابيبنالعزيزعبدروى
منصاعاكيه@اللهرسولعهدعلىالفطرصدقةيخرجونالناسكانقال:

ز@ه،عمركانفلماالله:عبدقالقال:زبيب.أوسلمبأوتمراوشعيبر
الأشياءتلكمنحنطةصاعنصفعمرجعلالحنطة،وكثرت

5البخريأحرجت(1) 3 / 4ومسلم)5923(،41 6 / طريقمن(23)ل@32(11
مريرة.أليعنطلحة،بنعشىعنإلرايم،بنمحمد

كاد@ملماقرله.ثودواليهقيوالحاعالشانيصرواياتداود.أليروايةلفظهدا(2)

1ع@ر
0 00.



-

@للفالائد@لعلل@لجامعفي

ه/والنسائي)4161(،وأبو@اود)29(،التمييز""فيمسلمأخرجه:
5 الرسالة،ط.(2307)والعلميةط.(2295)لهالكبرى!،"وفي3

2/1والدارقطني 4 1/4والحاكمالرسالة،ط.(2095)والعلميةط.5 0،9

1والبيهقي 6 5 5/37دلالتهيد"فيالبرعبدوابن4،/ 0

عنطرقمن

الإسناد.بهذاروادأبيبنالعزيزعد
ثقةروادأبيبنالعزيزعبدصحيح،حدياهذا"عقبه:الحاكمقال

اللفظبهذايخرجاهولمأيمن،روادأبيواسمعابد،

قوله:علىيتابعلمالعزيزعبدفمانشافة،بزياثةمعلولهوبلقلت:
هذهرفالا@ونعمرابنحديثمنالمحفوظإنإذزبيب!أوسلتأوا

5/37التمهيددا"فيالبرعبدابنقالالعبارة، اصحابمنأحديقل@المة0

بنالعزيزعبدإلازبيبهاأوسلتأو"علمت:فيماالحديثهذافيعنهنافع

انتهى".رواد..أبي

فقال:التمييز!@افيلهابوبحينماالروايةهذهخطألينمسلمأإنئم

الحفاظمنالجماعةبخلافخطؤها،بينفاسدةرواية

هذأروواالحفاظ،الثقاتالرواةأنالحبارةهذهشذوذعلىوالدليح

الزبيه@.أوالسلتفيهيذكروافلمر@،عمرابنعننافع،عنالحديث
مصعبأبيبرواية(755)والليثيبرواية(773)الموطأ"@افيمالكفرواه

2/1ريلبخاوا)1661(،رميلداوا2/6،3حمدأطريقهومنلزهري،ا 6 1

ماجهوابن)1161(،وأبو@اود)21(،(9)لمحهلملأ/3ومسلم)4051(،
(2281)لهالكبرى"،"وفيلم@ه/لنسائيوا7(،6يلألترمذيوا)6281(،

3(،للاهالجارودوابنالرسالة،ط.(2294)و(2293)والعلميةط.(2282)و

02)و(2399)خزيمةوابن لآثار"امعانيشرح"فيوالطحاويبتحقيقي،(40
1-4/116والبيهقي0(،133)حبانوابن2/4،4 .(5931)والبغوي6،2

العمريعمربناللهعبيدورواه
(1)

واحمد)3675(،الرزاقعبدعند

ى324)التقريسهنشا@نقة@وهو:(1)



التقةزيادةرلهترك@:فىلملل
-

2/5 6و5 2و6
1و01 2/1والبخاري)2661(،والدارمي3،7 6 2(125،)1

5/4والسائي)3161(،داودوأبي)31(،للعا(ملأ/3ومسلم وفي9
خزيمةوابنالرسالة،ط.(2296)والعلميةط.)ك@22(لهالكبرى"،"

2/4،4الاثار@امعاني@اشرحفيوالطحاويبتحقيقي،(2409)و(2403)

2/1والدارقطني 3 .4/061والسيهقيالرسالة،ط.(9302)والعلميةط.9

لسختيانياأيوبورواه
(1)

5،/2وأحمد)107(،لحميدياعند

2/1والبخاري 6 2@11 5 3/6ومسلم@،1 داودوأبي1(،4)(984)8

4-5/46لنسائيوا)576(،لترمذيوا)5161(، لهدا،لكبرىا"وفي7

2لا 12)والعلميةط.(27 (2397)و(2393)خزيمةوابنالرسالة،ط.(29

بتحقيقي.(2411)و

سعدبنالليثورواه
(2)

6ومسلم1(،075)2/161البخاريعند 8 /3

-6 .(1825)جه@ابنوا)51(،(984)9

عثمانبنالضحاكورواه
(3)

3/6مسلمعند وابنا(،يلا(9يط9

دتحقيقي.ل@932(خزيمة

إسحاقبنمحمدورواه
(4)

.(743)حميدبنعدعند

عنومحمد(لضحاك،والليث،واوأيو@،لله،اوعبيدلك،)ماستتهم:

مقصاعأالفطرصدقةال@هءسلىرسولفرضقال:عمر@الا،ابنعننافع،

أحذيذكرولموالمملوكوالحروالكبيرالصغيرعلىنمبرمنصاعأأوشعيبر

.9الزبيبأوالسلت"منهم:

روايتهفتكونروادأبيابنروايةفيإلاوالسلتالزبيبفكريأتفلم

الأجلةفهؤلاء"الطرق:لهدهتخريجهعقبمسلمقالالئقات.لمخالفةثثافة

(3)

(605)دالمريبهالصاد"الفقهاءبهرمنححةنفةومر.إ

يكعلاه(لاتقربلقيانتنقة"ومو

جمملأصدوقومو
.(2972)"دالتقريب"

1ومو 0

(5725)تقريبهالايدل@!عدوق



@ئد@لف@@لعللفي@لجامع

صدقةحديثهفيروادابيابنروايةخلافعلىأطبقواقدلافعأصحابمن

الزبيب،ولاالسلتالحدث:فيمنهمأحديذكرلمنفر،سبعةوهمالمطر

حنطة.صاعنصفالأشياءتلكمكانجعلأنهغيرالحديثفييذكرواولم

فعدل"حديثهم:فيوالليثموسىبنوأيو@السختياني،أيوبقالإنما

الرواياتوأسبابالحديثعقلمنعرتفقدبر"منصعسصفبهالناس

فلمروادأبيابنروىماخلاتعلىنافعأصحابمنهؤلاءيتابعحين
عنئحكىوالزبيب،والسلتوالنمر.الشعيرإلاالحديثفيجميعأيذكروا

إلايثثىالنبيبعد@ره@فييعطيلاعمرابنكافىإذصحة،غبرعلىعمرابن

الشعير".فاعطىالتمرأعوزهمرةإلاالتمر،

فقوله:الحديثهذامناخرموضعفيروادأبيابنأخطأوفدقلت.
تلكمنحنطةصاعنصفعمزجعلالحنطة،وكثرتعمز@كانفلما"

وجهن:منخطأ

فيه،ز@هعمرذكردونرفالاعمرابنحديثمنالمحفوظانالأول:

منمدينعدل@الناسلافجعلالصحيحة:الرواياتتخريجفيتقدموكما

عليه.مسلمكلامتقدموقدحنطقه،

سعيدأبيحديثمنمحفوظةالعبارةهذهنحوإنوالآخر:

صاعبنعدلهالبيضاءالحنطةمنصاععدلجعلمنأنوفيه@ن@الخدري

@ر.سفيانأبيبنمعاويةال@مراءمن
3/7،3وأحمدبتحقيقي،(668)مسندهفيالثافعيأخرج:قد@

2/1والبخاري 6 1-16وا(1507)1 6 )9281(،ماجهوابن5(،1ل@.2

5-5/15والنسائي)376(،والترمذي (2292)لهالكبرى@،@وفي2

2وياالحلميةط.(2296)و (24له.خزيمةوالنالرسالة،ط.(23وله.(30

2/4لائار"امعانيشرح"فيوالطحاويبتحفيقي، العلميةط.وفي2

عبهأقفلم(1)



لثقةازيادةلالثت@ك@.ول@لل

@-
(00 الرسالة،ط.(02ويعا(9702)والعلميةط.2/541والدارفطني3(،3

برعباضعنطرقمنملاا/4واليهقي)4122(،لأالمستخرج"فينحيموأبو

فيئعطيهاكناقال.ز@الخدريسحيدأبيعنسرح،أبيبناللهعبد
أوشيبر،منصاعاأوتمر،مقصاعأأوطعاممنصاعا@النبيزمان
منمدأأرىقال:السمراء،وجات@ه،معاويةجاءفلمازبيبمقصاعا

مدين.يعدلهذا

5/3لأسراف،اتحفة9وانظر: 4 9(07 1وه/(51 4وه/كلا(..)34 38

5وه/كلا(95) 08)555وه/(1785)34 6وه/(27 إتحات9و2(،183)95

3المهر@ه 6 / 9(00 3 6و(51 / 2و(59401)901 8 6 / 9(68111).

اخر.حدبفيالفطرصدقةفيالحنطةذكررويوقد

2/1الدارقطنيأخرجه: 4 الرسالة،ط.(1321)والعلميةط.8

1/4والحاكم 1 الهمدانيإسحاقأبيعنعياش،بنبكرأبيطريقمن1
عنطاد@ابيبنعليعنالأعور@اللهعبدابنوهوالحارث-عن

@اععبد،لرحروكبير،صغيركلعن"الفطر.صدقةفيقالئها@النبي
نمر".من@رصاغبر،من

ير@اتهذيبالمزينقلفقدالحارث،لضعفضعيف.إسنادهذا
2/1الكمالا الهمداني،الأعورالحارث9ةقالالشعبي،عن(1010)9
وكانالأعور،الحارثالزعمقال:أنهإسحاقأبيعنونقلكذابأ"،وكان

بأرضاهم،الحارثيكنلم"قال:أتهعياشبنبكرأبيعنونقلكذابا@،
عنونقل"،كذابكتبصاحبإتهيقرلون:وكانوامنه،أرضىكيرهكان

يالقال:والحارثعاصمعنالمدينيبنعلي@مألتقال:أنهالجرزجاني

أتهخيئمةأبيعنونقل"،كذابالحارثذا،عنيسألمئلكإسحاق،أبا

فيهالرأيح@نقدمعينبنيحيىأنإلاكذالمجه.الأعورالحارث9قال:

فيالمزيونقل"،بهبأسدالاالدوري:برواية(1751)تاريخهفيعنهفقال

العي.ومو(1)



-9
@للف@ايد@لعللفي@لجامع

1الكمال،لاتهذيب 9 / قد"فيه:قالأنهعنه(1010)2
مسعودابنمنسمع

بنيحيىداسألتقال.أنهالدارميسحيدبنعثمانعنونقل"،بأسبهوليس

عامرعنونقلثققما،قال.علي؟فيالحارتحالشيءأيقلت:معين،

صالأعور،الحارثيسألانوالحسينالحسنرآيت@القدقالالشعبي،

عليحديث
لأنالحارث،توئيقفيننفع@لامعينبنيحيىأقوالفأماقلت:

أنهذالرأييهدماولعلتكديبه.علىأقوالهمتواطأتقدمناهكماالحفاظ

يصي.عليمهيتابع@الي@عقبه.قاللهمعينابنتوئيقسقلحينمايخت@ةالدارمي
الحارثيسألانوالحسينالحسنقصةوأماالتوثيق،هذاعلىيحيىيتابعلم

معين،بنويحيىحنيففأبوكذب@الجعمييزيدبنجالرسندهاففي

جيربنوسعيدالجارود،والن@زاثدفخالد،أبيبنو)سماعيل

أمور:لثلاثةضعيصأئهالأعورالحارثحالمنفالصحيحإفأ،
تضعيفه.علىالجمهورإنالأول:

مفرا.جرحاجرحفدإنه@لئاني:

مناكير.أحاثيث@فيوقحتقدإنهلث:@ن

قدعياشبنبكرأبافإنالحارث،ضعفمنتقدمماعلىعلاوة

وموقوفا.مرفوعأفرواهيخصاختلف

وتخريجها.عليهاالكلامفتقدمالمرفوعةالروايةفأماقلت:

2/1الدارقطنيأخرجها:فقدالموقوفةوأما 4 (2114)والعلميةط.9
1والبيهقي1/11،4والحاكمالرسالة،ط. 6 6 / 4-1 6 بنبكرأبيعن7

السابق.بالإسنادعياش،

11/3المهرظإتحاف"فيحجرابنقال 1 انفالظاهر":(4لل@.4

عياشبرلكرأبيمنفيهالوهم

1العقيليصعماءانظر.(1) / 1الكمال!كليص1و19،1 / 14 مما.63)3



الثقةزيادةولخشرك@:لالعلل
-

الموقوفة.الروايةترجيحإلىالعلماءف@بوقد
وقالالصوالمجه،وهو"الموقوفة:الروايةعقبسننهفيالدارقطنيفقال

11/3"المهرةإتحاف@فيكما 1 "ة(14لك@.4
رفعصفيالثيخهذاوهم

."موفوفلصوابوا

كيرمه.ووقفهعلي،عنالسنددصكذاالمرفوعة:الروايةعقبالحاكموقال

والموقوتمرفوعأ،فلكداصرويالموقوفة:الروايةعقبالبيهقيوقال

ولممرفوعا،روي9:(6767)"المهذب"فيالذهبينقلهفيماوقال@،أصح
يصح

3/55الكبير"السنناختصارفيالمهذب" 21،)7676(

11/3المهرظإتحافو" 1 1لا4 4 08).

نجدولانازلا،@لشدويكونشافة،بزياثةالحديثير@ىوقد@

إلافيه@لو@ممتعيينالناقدعلىيعسرمما@لنازلبن،للرو@قمنابعاتثمة

1/4الكبرى"السنن@افيالبيهقيروى@خرى:بقرائن 1 وفي0
أبوأخبرناقال:الرشدط.(29ولاالعلميةط.(270)لهالصغرى!،"

أخبرناقالا:القاضي،أحمدبنعليبنأحمدنصروأبوالحافظاللهعبد
حدثناقال:عوف،بنمحمدحدئناقال:يعقوب،بنمحمدالعباسأبو

بنمحمدعنحمزة،أبيبنشعيبحدثناقال:عياش،بنعلي

حينقال@من@الله-طترسولقالقال:الله،عبدبنجابرعنالمنكدر،

@لقائمةو@لصلاة@لتامةالدعوةهذهبحق@سالكإنن@للهثم:@الند@يسمع

لاإنكوعدتهالذيمحمودامقاماوابعثهو@لفضيلةالوسيلةمحمدأت@

."شفاعتيلهحتتإلا@لميعاد،تخلف

تخلفلا)نك@اجملة:وهيشاففزياثةفبهاهذهالبيهقيرواية

@لميعاد(
(1)

بنمحمدالعباسأبيمنيكونقدالزياثةهذهفكرفيوالوهم

ديالبخال@دروا.الحديتعفالكبرى،لسنن"فيالهقيقاللا(
عىالصحيحا"

ليه=ليىلكنعيق@سعليعىأخرحهالخاري@ننعم،أقول.عاشابنعلي



-

@الفمائد@لعللفبالجامع

الطاتيوهوعوت-بنمحمدمنيكونوقد@الأصموهويعقوب-
بنمحمدالعباسأبيمنالوهميكونأناستحعدنالكناثقةوكلاهما@الحمصي

واحفظأجللأنهيعقوب.
(1)

هذافعلىأيضاثقةعوفبنمحمدأنعلى

الحديثأصلأخرحالبحلىيأنابيهقيكلاموسى@لميحاثاتخلفلا)نكنكر:إ
1والدكرظالتبصرةشرحليإالعرأقيقاللدالفظه،لا 2 3 / فيالبيهقي@بتحقيقي.1

ديرووواحدوغير"السةداترحفيوالسغويوعيرهما،المعرشهو"الكبرى!الالسى

أوالألفاظاختلافمعمسلمأوالحخاري،بل@يعزولهيئم،لأسانيل@الحديت
إنماالصحيحين،منلواحدالحديثعراممنوغيرهاليهقيأدوالحواب.المعاني؟
1/1الوفيقهالنكت@وانظر."ألماطهعزولاالحيت،أصليريدود 5 بتحقيقي،2

1"الاقيقحوإ 2 1 / 1
عليهتحيتيمع

اختصارفىالالمهذ@كتا@ديالدميصيعقصرريدركالتحليقهداحلالومن
.(7371)1/604الكير،الس@

"قالالناسسعصسكلهعثيم@ىابنالعلامةقال

@لميعاولتخلفلا)نك@ةزيا@ةبط
لأنهاشافة،لهاانفردسروايةفتكودالرياثفمدهلدودرووهالرواةآكترلأدتمافه،
مذهلأنها،مخالمةلانقول:ديمكى(لكهسقة.الراويكان@@للئقات،محالمة

ممهربطابعتطبحهو)نماتحصصمىولاتكدلهلاأنهالحيثشق،ماتاميلاالريادة انيؤبزمنحر،ولارملكعكرعلنمامارحاناثرنماعهم:اثهتالكماالمؤميندعاء
الذيمحمي@امقاماوابعتهنقولوهناا،كلاعمران:الأتتيماد،تخلصلاإنك

تخلفلا@نثالقئمةنؤمتحر،@ولاةتعالىالهقولنظ@رالميعاد،تخلفلاإنكوعدت@
1عمراد.الأت@يماد، ميهلالزيا@ةمسالةلينتنبتأنإلىيحتعلحيشذ9،4
أنهتعنيالمخالفةلأنلالمخالفة.لالقولشسرعلاأتاأيمحالفة،عيرأومحالمة

.68ةاليقونيتهالمنظومةلسرحمحالمقهنلاالحمعأمك@ابتأماالجمع،يمكنلا

ميومقبهلة،غيرطريقةبالقرادوالزياثاتالاحاديتتقويةعلىلاشمتهاداإد@قول.
جمععديوجدلابشيءشيخعنالراويوانمرادالقتدمين،العلماءطريقةتخالص

محالمةأكرالمدار،الثحهذأتلاميذمن

فيكماالزياثةهذهبت@وتحكمرز@دالنالعريزعدافيأنآيضامناويزاد
1/3"ومقالاتهقاويهمجموع الرياثةهذهلتوتالحكمفيالخطأهداوتكرر6،5
لم@./6الدائمةاللحنةفتاوىليالئاثة

15/4النلاعهآعلامفيحافلةترجمةله 52-4 6 سقوله.الذهيصدرها0
الوقت.!.رحلةالعصر،مسدالعحذثالإمام1

ليأيضأترجمةولهحالظ!تقة@(6202)لى@التمرلجه
@

/12ا@بلاطأعلامسير



النقةزيادةةلالهضك@لالعلل

يكونحبنماالاختلافاتأنعلىزياثةعوت،بنمحمدعلىالحملبكون
أعلم.واللهالمدار،فلكعلىبخلافينذممنالخطأ

مندكرفيفسئرععوفبنمحمدعلىالحملجعلناقددمناوما

الثقاتعددصخالفهقدعوفبنمحمدإنالتوفيق:وبالتهفأقولخالفه،

كبارمنومنهمجمع،لهالمخالفونوهؤلاءالزيادة!هذهذكرعدمفيالائبات
الحديث:روىفقدذلث،فيوسأفصلالحفا@

صحيحهفيالجخاري
(1)

1/1 5 و(461)9
0 8 / خلق9وفي(4719)61

.(420)البغويطريقهومن)801(،لهالجاد"،أفعال

3/3وأحمد فيالمنذروابن)925(،داودأبوطريقهومن5،4
)112(،الترمذيعندبنسهلبنومحمد.(1194)@االأوسط1

56/1"دمقتاريخ"فيعساكروابن)75(،مشدهفيوالسزاج 23.

.(211)الترمذيعنديعقوببنو)براهيم

لالملأا(.حبانوابن)227(،ماجهابنعندالذهلييحىبنومحمد

فيكماحبانوابن)227(،ماجهابنعندالدمقيالوليدبنوالعباس
.(4037)3/545"المهرةإتحاف9

.(722)ماجهابنعندالسصانيجعفرابنوهوالحسينأبيبنومحمد

.(826)الشة!"فيعاصمأبيابنعندوارةبنمسلمبنومحمد

ا/"المحانيثرح"فيالطحاويعندالدمثقيعمروبنالرحمنوعبد

4يا"الأوسط"فيوالطبراني)368(،العلمبةط.وفياول الطبحتينكلتا(65

.3هلأا/الأفكار"نتائج"فيحجرابنوعند)266(،لهالصغير"،"وفي

2/2السلىيا@رناد"فيالقسطلأنيتال(1) وأصلهالفرعفيبىمسالرللكنميهني.59
علىخطأالجملةمدهفكرقول@لميعادا(نخلفلا)نكوعمت@.،@لذي"ألعد(
ىروالذيالبغويعدتردولمالباط،أفعالدخلقليبدكرهالممهويالخكل

الهاثيعبدبنيوسفالدينجمالالحافطيذكرهارلمالحلىي،طريقمنالحديث
ابنالحملةهذهعلىيعزجلموكناالبحارصارواةبينالالاختلاتكابهديالدبلي

الييولا"لالفقحفيحجر



@للفماند@لعلل@لجامعفي

بتحقيقي.ى20)خزيمةابنعندالرمليسهلبنوموسى

.(57)مسندهفيالسراجعندتوبةأبيبنومحفوظ

وابن)75(،مسندهفيالسراجعندزنجويهبنالملكعبدبنومحمد
56/1دمىلأتاريخفيإعساكر 23.

1دثق!تاريخ9فيعساكرابنعندالمخلديأحمدبنوالحسن 2 3 / 56.

وابن)283(،"الغيلانيات"فيفعياثبكرأبيعندالهثمبنلابراهبم
@./46@@مثمقتاريخ"فيعساكر

.(9للالماوالليلةالبوم@اعملفيالسنيابنعندمنصوربنوعمرو

يعقوب،بنو)براهيمسهل،بنومححدوأحمد،)البخاري،جميعهم:
وارفوابنالحسين،أبيبنومحمدالوليد،بنوالعباسيحيى،بنومحمد

توبة،أبيبنومحفوظالرملي،سهلبنوموسىعمرو،بنالرحمنوعبد
منصور(بنوعمروالهيثم،بنابراهيمدأحمد،بنوالحسنزنجويم@وابن
المنكدر،بنمحمدعنحمزة،أبيبنشعيبعنعياش،بنعليعنرووه
طمئين-نجزم-يجعلنامما@لميعاد!تخلفلاإتك"يذكروا:ولمجابر،عن

عوف.بنمحمدبخطأ

1/2الغليل!لأإرواءفيالألبانيالعلآمةذكرللفائدةو)تمامأ 62 6 1

رأيثالحدبثبهذاتنعلقمهمة،حدبثيةفوائدالحديثتخريجهعقب(243)
عندوقعالتنبيه:الثيئ:يخلذ:قاللأهميتها،طولهارغمجميعهاأكتبهاأن

عليها.التنبيهفوجبالحديثهذامتنفيزياثاتالبعض

البيهفي،عندالحديتآخرفيالميعاث@انخلفلا)نك"زيا@ق:الأولى:
اللهمعياشبنعليعنالحديططرقجميعفيتردلملأنهاشاذة.وهي

(1)

وتستح@ليااالداءحرفعنعوضالممتوحةالمتددةلاليمالله،نداءومراللهم.لا(
مداهعنليحرحالحقيقيكيرالنداءفيتشعملوقدللنداءالصيعةلهذه

انظر:مذه.كح@رتناوقوعهئغداوالي.تلةعلىللدلالةممنى@خر،بلىالأصلي
1الخويتاالواردلمعجم 1 70.



التقةةزبللثترقى:لاللع

"

أيضأ@ئادةفهي@لغيرهخلافأالبخاري-لصحيحالكشميهنيروايةفيإلا
الحافظ،إليهايلتفتلملدلكوكأنهللصحيح،الآخرينلرواياتلمخالفتها

الحديث،طرقمنالزيا@اتجمعفيطريقتهعلى"الفتح"فييذكرهافلم

هذهووقعتواحدوالسندللبخاريالعباد"أفعال9فيتقعلمأنهافلكويؤيد

الإسلام@خوالوسيلقهالتوسلفيجليلةقاعدةكابفيالحديقفيالزيادة
الطبعة(37)صوالأولى،المارطبعةه(ه)صالطبحاتجميعفيتيميةأس

الشغ،بعضمنمدرجةأنهاوالظاهرالسلفية،الطبعة(49)صومنهالثانية
والله

@لدعوظمذهبحى@سألكإني@للهمأيضأ:!البيهقيروايةلي

سابقتها.فيكالقولفيهاوالقولأيضا،شاذةفهيغير@عندتردولم

صخةفيوشع@لثالثة:
شاذةوهيمحمددا@الميدنا:"المعانيشرح"

لإدرا@.اهرةظامدرجة،
بعضمنأيضامدرجةوهي@لرفيعقه@لدرجةسالسني:ابنعند@لرابعة:

عندهوليستالنسائي،طريقمنعندهالحديثانسبقمماعلمتفقدالشاخ

(78)صالتلخيص!دافيالحافظصرخوقدغيره،عندولا
(1)

فيالسخاويثم
2)صالمقاصدا9 الحافظ:قالالحديث،طرقمنفيءفيلشتأنها(12

فيأيضاوليستالراحمين.أرحمبااخره:فيالمحرر"1فيالرافحي@زادإ

كتابفيالحديثفيوقعتالزيادةهذهأنالغرابومنطرقط،منشيء
البخار@:لصحيحعزاهوقدتيميضلابنوالوسيلقلأالتوسلفيجليلةقاعدة@

والضبط،الحفظمنيكتنهبهعر@لمامنهالخطأيكونأنجدأأستبعدلاني

ذلكينطليأدأالغريبو)تمافلص،فيغرابةولاالنساخ،بعضمنأنهفالغالب

مرتبنالكتابطبعنهف@نعالى@اللهرحمهرضا-رشبدالسيدالنخمنلعلى

الطبحةمن(33)صوالأولى()الطبعةما()صعليهاينبهأندونالزيا@قبهذه

إإ.(43)صطبتهفيالخطيبالدينمحباليئعليهايبهلموكذلكالئانية،

5يليبيناتيالطبعةفيوهر(1) 1 9 / 3لاعقب1



=

ال@لف@الد@لعللفي@لجامع

3يلا4كا/2@االأشرافتحفة"وانظر 3/5المهرة!إتحاتو"4(،0 4 4

6الكبير!السناختصارديالمهذب9و7(،403) / 104(7371).

الثقاتبقيةعنبهاينفردالمتنفيبزيادة@لئقةيأتيو@حيانا@

محفوظا،الزيادةأصلفيكونتخر،وجهمنالزيادةتصحثمبها،يشذ
عنحرب،بنسماكعنيون@،بنإسرائيلعنوكيع،روىمثاله:

وساثةعلىمتكئافرألةالله-@ي@رسولعلىدخلتقال:سمرة،بنجابر

على

عليه.واحتلفوكيعرواهالحديث

الإيمان@ا@اشحبفيالبيهقيطريفهومن)3414(،ألو@اود@أخرجه:
الجراحب@اللهعبدحدثناقال:الرشدط.ه(ول5)والعلميةط.(6299)

خنا@ةبنسلمطريقمن(589)حانابنوأض-:

به.وكيع،عنوسلم(الله،)عبدكلاهما:

وكيع.عنالرواةمنخمسةوخالفهما
3الطقات!9فيسعدابنفأخرحه 6 0 /1.

5/1أحمدوأحرجه. فيوالبيهقي)3414(،ثاودأبوطريقهومن0،2
6لا@االإيمان@اشعب الرشد.ط.ه(ه@5)والعلمبةط.(29

عنبتحقيقي،(13لاله@،الثمائل"وفي(2771)لترمذياوأخرجه:

عيسىبنيوس@

97زياداتهفيأحمدبناللهعبدوأخرجه: من(7457)يعلىوابو5،/

شيبةأبيبنعثمانطريق

صدوق@ي@423(:التقريبه"يرحجرابنالحافطعهقالالتميمي،سعيدابرمو
."يحطئ

ردما@ثقة:(24لكلالاققريسهفيححراسالحافطعهقالالسواني،مو
7للاالتقريساداضلاادئقةوهو: 87)

ثأ.513)التؤيبهأرمام!إلهنهرحالظنقة@ومو.



النقةزيادةلل@ضقىةلال@لل

-

1الكامل!"فيعديابنوأخرجه: 3 / بنيزيدبنعباسطريقمن2

حبيبأبي

وكيع،عنوعباسيهوعثمان،ويوسف،وأحمد،سعد،)ابنخمستهم:
فيتجبهيهالنبيئعلىدحلتقال:سمرة،بنجابرعنسماك،عنإسرائيل،عن

يسارهعلىعبارةيذكرواولموسادة.علىمنكنافرأينهبيته،

صحيح!.حدبطوهذا":(2771)عقبالترمذيقال
على"عبارة:نكربدونوكيعطريقمنالمحفوظآنيتبينتقدممما
ومنحنبلبنأحمدلكانوكيععنمحفوظةالعبارةهذهكانتولويسارمه،

منإسرائيلعنرويتالعبارةهذهأنعلىغير@منعهبحفظهاأولىنابعه

عنه.محفوظةوهيوكيع،طريقغير

لووأبتحقيقي،(130)لهثلأ،لشماا"وفي(2770)لترمذياخرجه:أ

4/1عوانة 2 2/1لاالكامل"فيعديوابن)6726(،9 فيوالبيهقي3،3
لهلا،الاثابلاوفيالرشدط.ه()ممث@والعلميةط.(6297)@االإيمانالسعب

السلولي.مصوربنإسحاقطريقمن(3126)والبغوي)946(،
2/1لأالكاملديإعديابنوأخرجه: فيالبيهقيطريقهومن3،4

منالرشدط.ه(لمه7)وه(ويلام@العلسيةط.(6300)"الإيمانشعب"

حفص.بنحسينطريق

عوانةوأبو5/8،6أحمدطريقهومن)34331(،الرزاقعبدوأخرجه:

4/1 2 1لاالكبير!"فيوالطبراني)5726(،و(6274)9 فيوالبيهقي1(،9
الرفد.ط.ه()ولوالعلميةط.(6301)الإبمان@هشعب"

موسى.لناللهعبيدطريقمن(2316)الدارميوأخرجه:

بهبمرائيل،صا@وعيدلرزاق،اوعبدوحسين،)إسحاق،أربعتهم:

يسارهأ.على"بزيادة:

(31)@اا@ر@ا@يحص@صدرقبالعبدي.إويعرتتجاسويصيلقب(1)

ومخنصرة.طولةالروايات(2)



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

أمراد:لنابقي
العللأمنالمنتخبفيإكماالخلالنقلهفيمامعينابرقالهماالأول:

6له"الإيمانشعب"فيوالجيهقي)04(، ط.ه(يلعهوعقبالعلميةط.(29

منمييعجبفجعلمعين،بنيحيىبهحدثت9قال:الدوريعباسعنالرشد

قالهومامذا"،إسحاقحديأفيإلايسارمأ)علىقطسمعتماوقال:

هذاواحدعير@روىغريب،حسنحديثهذا":(2770)عقبالترمذي

جمطالنبيرأيتقال:سمرفبنجابرعنسماد،عنإسرائيل،عنالحديث
2/1عديابنقالهومايسارماا،علىيذكرولموساق.علىمتكئأ داوهذا:33

يسارم@علىمتنه:افيزادإسرائيلعنمنصور،بنبإسحاقيعرفالحديث

."مثلهإسرائيلعنحفص،بنحسينحديطفيوجدناهحتى

أنغيرالحديث،بهذامنصوربنإسحاقتفردعلىينصكلامهموظاهر

توبع.وقدبه،ينفردلمإسحاقأنتثبتسقناهاالتيالمتابعات
يسارم@-على9زياثة:بذكريعنيالروايتين-لكلتامتابعاتهناكوالآخر:

وبدو

الكبرى!د@فيالنسائيفأحرجها:بذكرها،جاعطالتيالروايات
(1837)

(1)
4/2عوانةوابوالرسالة،ط.(5417)والعلميةط. 81،)2726(

منالرشدط.ه(ولاههالحلميةط.(6302)الإيماندهشعب9فيوالبيهقي

به.سماك،عنمعاوية،بنزهيرطريق

رهرإ.حديطمنغريبوهذا"عقبه:البيهقيقال

ماأدريفلاالروابة،هذهعلىإسرانيلتالعوقدنقةزهيرفلت:

كونبالغرابةالسندهذاوصفجمفطن@البيهقييكونأنإلااللهمالغرابة؟وجه
اصطلاحاتفيمعروتهووكماإسرانيل،طريقمنمشهورأالحديت

أعلم.واللهالمشهور،يقابلهالغريبفإنالمحدئيف،

لقاطا.محانهوصعالتنديسقطالكبرى!"سلحلميةططفيلا(

تضا.نقة@:(2051)ايقريا1فيومو(2)



الثقةزيادةةلل@ضل@لاللع

"

2لاالكبير"@افيالطبرانيأخرجها:مافهيالثانيضالمتابعةأما من(04

الزيادة.بدونبهسماك،عنثور،أبيبنالولدطريق

لأنثيءةليستالروايةهذهولكنوكيع،لطريقنازلةمتابعةوهذه

فيمعينابنعنهقالالكوفي،الهمدانيئورأبيبنافهعبدبنالوليدفيها
بناللهعبدبنمحمدقالوكذاا،عابثيلأليىالدصري:برواية(1334)تاريخه

3لاالكامل@افيكمانمير 5 5 فيابنهنقلهفيماحاتمأبووقالعدي،لابن8/
أبووقال"،بهيحتجولاحديثهيكتبشيخيلا(:ا9/5"والتعديلالجرحلا

الكمالالاتهذيب@@فيالمزينقلهفيمامرةوقالوهاعااحديثهزرعة:

7 4 7 عديابننقلهفيماأحمدوقالكثيرأدا،يهمالحديث@المنكر:(0773)7/

8/3"الكامل"في الضعفاءدافيالنساليوقالالحديثها،)ضسيف:56

تهذيب"حاشيةفيكماالعقيليوقالضعيف!،":(604)والمتروكون@ا
7/4"الكمال فيأجدهولمعليها@ايتابعلابمناكيرسماكعن@ايحدت:74

.@صعي@@@:(7431)"لأالتقربفيحجرابنالحافظوقالالمطبوع،

صحيحتان-والروايتانبمعلول،لي@أنهالحديثفيالقولوخلاصة

الزيادةبدونحدثفمنبدونها-والمختصرةيسارط،على"بزياثق:المطولة
هذاولفظكاملأ،بالحديثحدثبهاأتىومنالاختصار،سبيلعلىحذث

ماعز.رجمقصةمعالمذكورةالرواياتمنقسمفيجاءالحديط

2/1الأشرافطاتحفة"انظر: 8 لملأ1/3المسند"أطراتو"2(،138)2

8لمهرق@3/اولاإتحات)4731(، لمسنداو"2(،577)3/19و(5622)2

3/38@الجامع 4(4112).

و@حتها،رو@تهالكثرةقبولها،يتعينابسنادفيزيادةتأتيوقد@

ابيه،عنصالح،أبيبنسهيلعنالئوري،سفيانروىذلك:مثال

أوو@ستونبضعالايمان@ا@فه:اللهرسولقالقال:ل@ه،هريرةأبيعن

7/4"الكعالالتهني@منوالمثبت"المطبوع:دي(1) 7 4(0773).



=

ئد@الفما@لعللمعفيلجا@

@لطريق،عنالأشإماطة@ناهاو@@ثه،إلا@إلهلاأفضلهاباباوسبعونبضغ

@االايمانمنشعبة4والحيا

بنبثمرطريقمنلملأ(3)"السنة@افيأحمدبناللهعبدأخرجه:

به.الئوري،سميانعنمنصور

والمتن.السندفياختلافافيهأنغيرالصحة،ظاهرهالإسنادهذا

.(57)ماجهابنعدوكيعوخالفه:

8/1النسائيعندالطيالسيداودوأبو 1 لهالكبرى@،1وفي0

(1@هلاا6)
(3)

العلمية.ط.

.(147)عقبالإيمانهه"فيمندهابنعندالفريابييوسفبنومحمد

@اتعظبمفيوالمر@زي)72752(،شيبةأبيابنعنددكينبنوالفضل
ي@24(.@الصلاةقدر

فيمندهوابن9(،5ولالمفرد!الأدب"فيالبخاريعدكثيربنومحمد
.(146)"المستخرجدافينعيموأبي)741(،عفالإيمان@ا@@

.(170)@االإيمان"فيمندهابنعندالبصريقي@بىومحمد

بنومحمدوالفضل،يوسف،بنومحمدوالطيالسي،)وكغ،سننهم:

ع@صالح،أبيبنسهيلعنالتوري،سفيانعنقي@(بنومحمدكثير،

فيفزا@واالسابق.بالمتنهريرة،أبيعنصالح،أبيعندينار،بناللهعبد
وأبيه.سيلليئدينار"بناللهعبد"الإسناد

هوالنيالتيءالخبر@لى@افي@أليأشر)661(:إعفحادابنقال(1)

النيءبل@اضار3الإيمالطأعلىفجحلهالأحوال،جميعليالسخاطبينعلىلرض
أدفلكعلىفد@الايمان،أدن@فحعلهالأوتات،كل@يللمحاطي@نفلموالدي
لعضعلىئرضشيءوكلالأحوال،كلفيالمخاطينعلىفرضثيءكل

كلهالأحوال.كلديللمخاطبيننفلهوهشيوكلحوال،ا،بعضفيالسخاطن

إيمادا.
7لاالالتفريسهزامد،عالدعدو@وهو.إ(2)

الآخرالطربقوكدا@يالرسالة،@فيعلبهأق@لم(3)



الثقةزيادةلالثمترك@:الحلل
=

كالاتي:فهوالمقنفيالاخلاتوأما
تقدم.كماوسبعبنستينبينبالثكرويفقد

8/1النسائيعنددكينبنالفضلورواه 1 لهالكبرى!،"وفي0

1للأ 1 1التمهيد@افيإالبرعبدوابنالعلمية،ط.(73 5 4 /4.

2/4أحمدعندووكيع تعظيم"فيلمروزيوا)4162(،والترمذي4،5
.(427)@الصلاةندر

حفصبروحسين
(1)

.(191)حانابنعند

أبيبنسهيلعنسفيان،عنوحسين(ووكيع،)الفضل،ثلاثتهم:
الإيمان"بلفظ:هريرةأبيعنصالح،أبيعنثينار،بناللهعبدعنصالح،

عنفى@و@دناما@ماطةإلا@لثه،إلهلا@نشهاث@@روماشبة،وسبعونبضغ

شك.بدونيعني:"@لطربق

أتهاعتبارعلىالئوري،علىيحملالاختلافهذاإنيقول:أنولقائل

طريقغيرمنرويالحديثولكنفنقول:الألفاظمنهاختلفتالذيالمدار

عنففلأطريق،كلبيانسيماتيكماالمتنفيالاختلافاتوجاع@الثوري،

أخرجه:فقدالثك-ذكربدونالرواية-هذهعلىتوبعقدسفيانأن

أبيعنأليه،عنصالح،أبيبنسهيلعنوهيب،عن(2402)الطيالسي
قول@فغلهاشعبةوسبعونبضغالايمان"ال@ه-@رو.رسولفالقال:هريرة،

ه.إلا@الهلا

تردلمدينار"بىاللهعبد"عبارة:انغيرصحيحةمتابعةوهذهلتول:

في

حرببنزهيررواه
(2)

4مسلمعند 6 / فيمندهوابنه(،يه(35)1
.(147)لإيماظا9

1لااتقريبمالصلو@ااوهو:(1) 31).

.(2042)اتقريباثشه،تقة"ةوهو(2)



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

رافعلنوعمرو
(1"

.(57)ماجهابنعد

وابن)424(،الصلاقهقدرتحظيم"فيالمر@زيعندراهويهبند)سحاق
@الإسمانشعب"فيوالبيهقي)741(،الاالإيمان@افيمندهوابن6(؟1يلاحبان

الطبعتين.كلتا(2)

بكيربنومحمد
(2)

.(14يلا"المستخرج@افينعيمأبيعد

وأبي)741(،الإيمان!"فيمندهابنعندمزاحمأبيلنومنصور
.(146)المستخر@أ"فينحيم

عونبراللهوعبد
(4)

أبيو)741(،لأالإيمان"فيمندهابنعندالخراز
.(146)"مستخرجه"فينحيم

موسىبنومجاهد
()

.(146)مسنخرجمه"فينعيمأبيعد

زرارةبنوعمرو
(6)

@يالبيهقيعند
الطبعين.كلتا(2)"الإيمانشعب"

لله،اوعبدومنصور،ومحمد،و)سحاق،وعمرو،)زهير،نيتهم:ثما

بناللهعبدعنلسهيل،عنالحميد،عدبنحريرعنوعمرو(ومجاهد،

لأالإيمانع@حرو:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنعالح،أبيعندينار،
ولدناها@ماطةإلا@فإلهلاقولفافضلهاشبق@وسنونبضغأووسبعونبضع
الابمانمنشعبةو@لحبا؟@لطربق،عنالأفى

الوليد.بنخلفالجميعوخالف

وسبعونبضعالايمانةإبلفظبإسنادهجريرعن(17)البغويعندفرواه
1ولغضلها.شعبة 0 الثك.ثكر@ونيعني:0

(1)

(5)

رهو:

وهو؟

تحر@

5لهققرباانشا@ 02)

5ه@لتؤيب@ا@يخطئ!و@ 7 6@.

(69"7)لتقريسه@ا

.(3520)افقرببهل@ققهإوهو.عوسأ،"بل@.منلهاس
.(6483)لتفريباا@

.(5032)لتؤبا"ثشا



الثقةزيادةلالثترقى:لالحلل

رواهكماالكبذكرحريرطريقمنالمحفوظأنتقدمممايفهمقلت:

الثقات.

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

البيهقيطريقهومن)6764(،ثاودأبيعندإسماعيلبنمومىفرواه
تعظيم"فيالمر@زيعندرواهوكذاالطبعتين.كلتا(3)الإيماناشعبفي
.(430)الصلامهتدر

2/4احمدعندمسلمبنوعفان الث@ة!فيااللهعبدافيطربقهومن1،4

4/1اقمهيد"دافيالبرعبدوابنالمثلأ(، 54.

الأنماطيوحجج
(1)

.(18)البعويعند

لنسهيلعنسلمة،بنحمادعنوحجاج(وعفان،)موسى،ثلاثتهم:

أنةهريرةأبيعنصالح،أبيعن@ينار،بناللهعبدعنصالح،أبي

إلا@لته،إلةلاقول:بابا@فضلهاوسبعونبضغالايمان"قال:@اللهرسول

(2)اثذىو@دناها@ماطة
."الابمانمنضعبةو@لحيا،@لطريق،عن

فيهالثكذكربدونالطربقهذاجاءقلت:

(423)الصلاظقدرتعظيمفياالمروزيعنداللهعبدبنخالدرواهوقد

أبيعنصالح،أبيعندينار،بناللهعبدعنصالح،أبيبنسهيلعن
باباوسبعونبضغ@وهوستون@بضغالايمانلاغ@ي@ه:اللهرسولقالقال:هريرة،

منشعبةو@لحباء@لطريق،عنالأشو@الناها@ماطة@ن@إلا@إلهلاقول:نانضلها

ا

أبيبنسهيلمنكانالئكأنيوضحالطريقفيالثكفكر
منقعوالكوهذا:(2)عقبالمجقيقالهمماأ@افلكعلىويدلصالح،

بنوسليمان"وسبعينبضع"فياووستين!لمحبضعفيصالحأبيبنسهيل

العلمأهلعندأصحوروايتهفيصلكلماوستونبضع"قال:بلال

.(1137)الالنقربفاضلأنقة@ومو.(1)

."@لعظم"داود.أبيعدجاء(2)



-

لد@الفمالعلل@لجامعفي@

بضعقال:شك،غيرمنرواهسهيلعنالرواةبعضأنغيربالحديث،
و

منفهوالعدثين،أحدفيالكوأما"ة(166)عقبحبانابن

معمرقالهكذلكالخبر،فيصالحأبيبرسهيل
(1)

رواهوقدسهيل،عر

وقال:مرفوعا،صالحأبيعندينار،بناللهعبدع@بلالي،بنسليمان
فيبلالبنسليمانخرتنكبنالاتمالد.ولمشعبئلأوشونبضغالايمان9

فيالئكانلنبينةصالحابيبنسهيلحبرعلىواقتصرناالموضع،هذا
كماصالحأبيبنسهيلكلامهوو)نمابم@ز،اللهرسولكلاممنليرالخبر

ناذكر

أبوعهرواهفقدإليه@نسارةال!تقدمتالذيبلالبنسليمانطربق
طريقمنلا(1/9البخاريأخرجه:آيضأ@قدعليهواختلفالعقديعامر
محمد.بناللهعد

1/4مسلموآخرجه: فيوالبيهقي)761(،حبانوابن)75(،(35)6
سعيد.ب@اللهعبيدطريقمنالطبعتينكلتافي(1)"الإيمانشعب"

4مسلمواخرجه: 6 / حميد.بنعبدطريقمن)7،((35)1

عنالعقدي،عامرأبيعنوعبد(الله،وعبيدالله،)عبدثلاثتهم:

@فهريرةأبيعنصالح،أبيع@ديار،بناللهعدعنبلال،بنسليمان
."الايمانمننعبة4و@لحباشعبة،وستونبضغالإيمان9ةقالجمطالنبيئعن

8/1النسائيعندالمباركبناللهعدبنمحمدورواه 1 وفي0
.(11735)لهالكبرى،،"

.(190)حبانابنعدالرخامييعقو@بنوالفضل

@الإيمان@فيمندهابنعندالحنفيالحميدعبدبنعصامبنوأحمد

عيهأقفلم(1)



النقةةزيهلالتركته@لعللإ
-

عنالعقدي،عامرأبيعنوأحمد(والفضل،يمحمد،ئلاثتهم.

هريرة،أبيعنصالح،أبيعندينار،بناللهعدعنبلال،بنسليمان

."الإيمانمنو@لحياءبابأ،وسبعونبضعالايمان"مجي@:اللهرسولفالقال:

بلفطسلبمانطريقتخريجعلىالشيخيناتفاقأنفيشكلاقلت:

السبجن.فيهفكرالذيالطريقعلىرجحانهعلىقويدليحالستبن

@لمالخبر،هدابلالبنسليماداختصردا:(167)عقبحبانابنقال
السبعي@،دودالستينذكرعلىواقتصرالشعب،منوالأثنىالأعلىذكريذكر

وخبرثبرته،يرارتيابلاصحيحئتقضىخبروسبعينبضعفيوالخبر

متقصى.001.يخرمختصر،خبربلالبنسليمان

شك.دونهريرةأبيعن@خرطريقمنالحديثهذارويوقد

@يالطبرانيأخرحه:@
حدثناقال:الطعتينكلتا(9004)لالأوسطا"

حدثناقال:سعيد،عميحدئناقال:المقدام،
(1)

عنالة،@لنمففل

قالقال.هريرة،أبيعنالمقبري،سعيدعنعحلان،بنمحمد

@ته،الا@الهلا@نشهاثق@ملاهاشعبة،وسبعونبضغلاالإيمانكباللهرسول

اببمان!.مننمعبةو@لحياء@لطربق،عنالأذىولدناها@ماطة

إلاالمقبريعنعجلان،ابنعنالحديثهذايرولم"عقبه:قال

.@فضالةبنمفضل

العلةبلعابدفاضلئقةلأتهممضل.تفزدفيليستالعلةقلت:

سعيدأحاديثسيمالاعجلانابنعلىهريرةأبيأحاثيثاضطرابفي

سحعتالقطان:يحيىقال6:إ7/38"الئقات"فيحبانابنقالالمقبري،

هريرة،أبيعنأيه،عنبحدتالمقبريسعبدكانيفول:عجلانبنمحمد

حبانابنقالدا،هريرةأليعنكلهافجعلتهاعليئفاختلطهريرةابيوعن

أبيعنأبيه،عنوسمعهريرة؟أبيمنالمقبريسعيدسمعقد"ذلث:عقب

.(68لدهالتفرسه@(2)الحدثثار.@منسقطت(1)

بينهما.وساطةدصمريرةابيعنسجديحني:(3)



-
ي@لفالائد@لعلل@لجامعفي

فيها،اختلطبينهمايميزولمصحيفته،عجلانابنعلىاختلطفلماهريرة،

يهيمماهذاوليسهريرفأبيعنكلهاوجعلها
(1)

الصحيفةلأنبه؟الإنسان
أبيعنابيه،عنسعيد،عنعجلان،ابنقالفماصحيحة،نفسهافيكلها

عنقالوماعليم@صحيفتهاختلاطقبلقديماعنهحملممافذاكهريرة

أباهأسقطلأئهمنقطع،وبعضهاصحيح،متصلفبعضهاهريرةأبيعنسعيد،
عنه،المتقنونالثقاتيرويبماإلاالاحتياطعدالاحتجاجيجبفلامنها،

فيقاللوويضعفأمرهيهيكاندانماهريرة،أبيعنأبيم@عنسعيد،عن
هريرة!.أبيعنسعيد،الكل

نقدهفيالوهميتباثوهلمحبانابنانلومتجهالتعقبوهذاقلت:

كتابهفيالحلةهذهبينشكدهالترمذيانذلكسعيد.عنعجلان،ابنإسناد
2الصغير!العلل" 38 / قالقال:أنهالقطانسعيدبنيحيىإلىبسندهفساق6

هريرة،أبيعنسعيد،بعضهاالمقبريسعيدأحاثيث"عجلان:بنمحمد
سعيد،عنفصيرتهاعليفاختلطتهريرةأبيعنرجل،عنسعيد،وبعضها

لهذالأ.عجلانابنفيعندناسعيدبنيحىتكلمفإنماهريرة،أبيعن
سعيدبنيحيىكلامنقلفيصك@هحبانلابنالوهمتبادرلقدقلت:

2الصغيرعللهفيالقطانسعيدبنيحىعننقلالترمذيإنإذالقطان 38 / 6
حبان.ابننقلهماخلاف

لسببين:حبانابننقلمنوأ@ىأئبتالترمذيونقل
وكانالإسنادقربماوكدالترمذي،إلىإسناداأقربيحيىأنلحدهما:

أقلالخطأاحتمالكانعاليأ

فرقلأنهالإسناد.هذافيالعلةبيانفيصريحالترمذينقلأن@لثاني:
بيانيظهرلاحبانابننقلأنحينفيمتصلو)سنادمبهم،فيهإسادلين

يصعف.ومع@اه.المطوعفيهكدا(1)
/3الأوسط،التاريخ"فيالقطانيحيىعنالسصهدانقلقدالخاريوحدتتم(2)

توف@قه.علىوالحمد@هالرشد،ط.(677)454



الثقلازيادةرلضقى:لالعلل
-

علىثاردارفكبفماثقات،صرجالهمامتصلينإسناثينبين@ارلأنهالعلة.
تذكر.علةفلاكذلكالأمركانفاد@ثقف

فيالمرسزيعندرواهقدأنهعجلانابنطريقيقويومماقلت:
عنأبيصعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن(426)"الصلاةقدرتعظيما

المتن.المصنفيذكرولمهريرة،أبي

قالكثير،بنمحمدبروايتهتفردفقدثضعيفالإسنادهذاأنإلا

1لاالعلل"فيالدارقطني 97 عنهإ.كثيربنمحمدذلكقال":(1507)8/

)تهذيبفيالمزينقلفقدفيه،متكلمنهف@محمدتفردوعلى
4الكماله 87 / يحدثبثيء،دالي@قال:أنهأحمدالإمامعن(6161)6

لين"فيه:قالأنهالبخار@عنونقل@ا،أصللهاليرمناكيربأحاديث
يفهمبكنلم":(1774)"الاجر@سؤالات"فيكماأبو@اودوقالجدالما،

@الحدبثا

داودأبوفألمحالأ@زاعي،عنروايتهفيتكلمواقدالعلمأهلإنئم

عديابنوقالالروايقعهذهضعفإلى(1598)"الاجريسؤالات"فيكما

7/5الكامل!"في 0 عدادأحا@يثخاصةوالأوزاعيمعمرعنرواياتله"1

عليطا.أحديتابعهلامما

الطريقبهذايتقوىالحديافكونتاندم،بغير@امعلولالحديثإنثم

كلهالإسنادهذاأنإلاعدمهمنسعيدأبيذكرفيالاضطرابكونحالفي

داهو:(42يلاعقبكفئ@المروزيقاليذكر.لمأمسعيدابونكرسواءوهم

خالد".أبيحديثالحديتغلط،عندي

ابنعنرووهالثقاتالرواةأنالإسنادهذاوهمعلىيدلوماقلت:

رواهكماهريرةابيعنصالح،أبيعن@ينار،بنالدهعبدعنعجلان،

صالح.أبيبنسهيل

الان.هداأهلمنيكودلاالذيالراويعلىتطلقالعبلىةمنه(1)



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

ضمرةأبوفرواه:
(1)

.(172)و(147)"الايمان1فيمندهابنعند

.(171)"الإيمان9فيندهابنعدالمباركبناللهوعبد

بناللهعبدعنعجلان،ابنعنالت@وعبدضمرة،)أبوةكلاهما

المذكور.لإسنادباثينار،

عن(147)@الإيمان@فيمندهابنعندفرواهسليمبنيحيىوخالفهما

لمحينار.بناللهعبدعنسهيل،عنعجلان@ابن

فيمندهابننقلفقدالزيادة،هذهنصحولاسهيلا،الإيسادفيفزاد
."سليمبنيحيىيهداوهمقال.آئههارونبنموصعن(147)"الإيمان"

اللهعبدرواهماعجلانابنطريقمنالصحيحأنيتبيىتقدمبماقلت:

وأبو
ابنإسنادفيسهيلبذكرينفردلمصليمبنيحيىإنيقول:أن

ضمرة.أبوذلثعلىتالعهبلعجلان،

الزببربناللهعبدطريقمن(172)الإيمان!9فيمندهابنفأخرجه.

ابنعنعياض-بنأن@ضمرة-وأبوسليمبنيحىحدئناقال:الحميدي،
به.صالح،أبيعنثينار،بناللهعبدعنسيل،عنعحلان،

جاتإنماسهيلزيالةأنتقدمفكماموضعهغيرفيإدواجهذاقلت:

الروايةبدليلسهيل،فيهالي@ضمرةأبيوروايةسليم،بنيحيىطريقمن
الثقات،يرويهلمامسايرةجاع@فقدإقران،فيهالي@والنيتقدمتالتي

لهم.مخالفةجاعتالمدرجةوالرواية
هريرة.أبيعنآضطريقمنالحديثرويوقد

42)والترمذي2/37،9أحمدفأخرجه: سحيد،بنقتيبةعن)م((61

أبيعنصالح،أبيعنغزيةبنعمارةعنمضربنبكرحدئناقال:
إلهلاتولولملاها:لرفعهابابا،وستون@ربعةالإيمان"جمز:النبيئعنهريرة،
.@@لطربقعناثفى@ماطةو@رناها:إلا@لثه،

سيم.بنيحمىمقروناوجاءلكلاه(."العرب"ثققه"رمو:
م@(.هل@التقريب@بمهبأسلا)@أ.(751)التقريبها@تش@تقة@ومو:



التقةزيادةلالثترك@:رل@لل
-

لمالذيفصالحأبيأصحابخالفعمارةأنإلاحسنالإسنادوهذا
رواياتهم.بيانتقدموقدعمارة،فالماثلمنهمأحدبقل

ابنعنمعتقأ(147)الإيمان!"فيالحديثمندهالنذكروقد

هريرة.أبيعنسيل،عنعمارفعنمضر،بنبكرعنالحكم،عبد

سهيلا،الحكمعبدابنصزاد@يهمعلقفهوبقاثملي@الإسنادوهذا

ابنبطريقويكفيذلك،@يوالترمذيأحمدوخالفصالح،أباوأسقط

والترمذي.أحمدالإمامبهخالفأتهضحفأالحكمعد
أبيعنديار،بىاللهعبدمنسمعهوسهيل9عقبه:مندهابنقال

أعلم.والله"،صالح
9/2الأشرافتحمة"وانظر: 14-2 1 9/2و(12816)5 2 9

و)45821(،
41/5لماالمهرةإتحات9 3 1لا6 8 /7المسند"أطرافودا6(،1

عنحرة،أبيبنإبراهيمروىمافيه:فأخطاالثقةزي@ومما@

وجههد@رخمرواقال:النبيئ-لجفهأند@الاعباسابنعنجبير،بنسعيد

ملبيا".@لقبامةيوميبعثفإتهطيبا؟تمشوهولار@مهتخمرواولا

1/2له"،الأم9وفيبتحقيقي)ملأه(المسند"9فيالثافعيأخرجه: 7 0

6الوفاء2/ط.ودي الاثار!ممنمكلداشرحفيالطحاويطريقهومن0،5

1/2واحمد)764(،والحميد@1(،155)الأخيار!تحفة"وفي(254) 1؟2

2/2عوانةوأبو 6 3/3والبيهقي)5903(،9 5وه/93 بنإبراهيمطريقمن4

بهحرة،أبي

رواتطابعضمنوهمولعلهفيه،غريبالوجه@كرالبيهقي:قال

2المنير@5/البدر9فيالملقنابنوقال غريبه.فيهالوحهوذكر10:9

نجهلساالستنتمامع@حح@وكالهطيبا!تقربرهدولاقوله:علىمقتصرةأحسدرواية(1)

ضاذة.ادةرش

2/2لحير،التلخيصدا(2) 5 3/2لكبرىاالسن@داوانظر:7(،)ور3 93.



-

@لف@الدي@لعللدي@لجامع

زيادةوجهمهضروا@زيادة:أنإلاالصحة،إسنادهظاهرالحديثهذا
ثقةكاناندوهوبها،حرةأبيابنلتفردةشافة

(1)
الرواةبقيةخالفأتهإلا

الزيادة.هذهبدونرووهالذينالثقات

عنجر،بنسعيدعنحزة،أبيالنوزادةسميانقال"الثافعي:قال

وجهمادوخمرواقال:@،النبيئأنه@:عاسابن

منهمأحديذكرفلمجبيربنسعيدعنكيرةطرقمنالحديثرويوقد
حديئه.فيالوجه

ا/له"،الأم1وفيبتحقيقي(567)المسند"@@فيالئمافعيئفأخرجه:
2 7 6الوفاء2/ط.وفي0 04-6 ثيبةأبيوابن6(،4يلاوالحميدي0،5

12-1/022وأحمد@@37249@ 3و2 2/9والبخاري4،6 ه@و@(1268)6
2 2ومسلم)9481(،2 3 / 4/2و(94)و(93)(0612)4 4(0612)(96)

3يهوأبو@اودوي@9(،(97)و 0(،3)ممهماجهوابن)9323(،و(23

العلميةط.(1302)لهالكبرى"،@اوفي5/971والشائي9(،15)والترمذي
إتحاف"فيكماخزيمةوابن0(،5يلاالجارودوابنالرسالة،ط.(2042)و

7/0"المهرة 2/2نةعواووأد)8247(،81 6 2/2و(30لهاوا(9330)9 7

4والتمديلاالالجرحكما@يمعينالنعنهقال 6 / ةحربيبن(يرايم@.(261)2

1الحللأفيالجامع1@يجللنأحمدعهوقالثققا، 37 / ة(1246)2

توثبا،وابرعيةابنعهحتنقفلص@ر،أهلمىحرفأبيبرإلراهيم"
/3النقياالحومر1فيالركمانياسونقل9،/6"افقت1فيحانابروفكره
3 ضقثه.الساجيأن93

الضبط:شجؤدسنحرالأميربحطهاكوحا.شحقيقي،يعلاه(@عيااتلمند
فيومثلهحزق@،ابي@ابنالدانع.1و5الالمسديروالذيحزماأليسالراميم"

الكرمح@السنوانطرهاك.كلاميبقيةصراجعترحته،ومصا@راتخريحا@ر@
3 93 4،/5الكبرى"السن1ليالحديثهذاعلىالكلاماليهقيأعادوقد1،/

بنسحيدعنحرفأبيبن)لرايملحرواهلحقال.حرة،أليسإلرايمتفردبل@مثيرآ
هوورلس@تخسرواولاوجهه@وخمرواقال@هأليأنعمى:ابنعنجير،
حرفبيبن(إبرايمشمردالحكمعلىعنةاب@يوافقلحا



الثقةريادةلالخترك@:رلعلل

2/2و(9930)963) 7 2/2و(5031)-(2031)1 7 2(123،)1

الأخيار"تحمة"وفي(257)و(256)الآثار"مشكلشرح"فيوالطحاوي
(12523)الكبير!@فيوالطبراني9(،3هي@حبانوابن1(،1هويه(1571)

(12529)و(12528)و(12527)و(12526)و(12525)و(12524)و

2-2لا/2رقطنيالدوا1(،5332)و(25321)و(53121)و(25301)و 9 5

2وه 2و9 9 2او@@و@.772@و@9672العلمية.@6 .@@و@4772@77

3/3والبيهقيالرسالة، 9 3-39و.0 9 5-53ووه/135 وفيو.47
@ينار.بنعمروطريقمن(2070)لهالمعر@لأ،"

ا/وأحمدي@4273(،سيبةأبيوابن)3262(،الطيالسيوأخرجه:

2و512 3و87 2/9لبخاريوا2،8 3/2و(2671)6 2(11 /4ومسلم5(،8

2 4/2و(99)(1206)4 )4803؟،ماجهوابن)101(،و(010)(1206)5
5/9والنسائى 1وا6 9 (382وللأالعلميةط.(3لمه.)لهالكبرى@،"وفي7

2/12عوانةوأبو)7332(،يعلىوأبوالرسالة،ط. 2/2و(013يلا7 7 2

2و(1113)-(0731) 73 / 03)و(39لاهحبانوابن1(،513)2 9،)6

3/3لبيهقيوا)34521(،و(12542)لكبير"ا"فينيوالطبرا لبغويوا9،2
بثر.أبيطريقمنا(م@.)

عمرو.لن@ضيلطريقمن(12534)الكير@@فيالطبرانيوأخرجه:

دينيلطبرااوأخرجه:
من(25371)و(53621)و(25351)لكبير"ا"

السائب.بنعطاءطريق

5ولا(53821)لكيراادافيلطبرانيوا1/33،3حمداوأخرجه: 321)

الكريم.عبدطريقمن

2/2عوانةأبوةواخرجه 7 2/2و(1331)2 فيوالطبراني1(،413)73
الوراق.مطرطريقمن(12541)الكببرا9

4/2مسلمجه:خروأ 2/2رقطنيلداوا1(،02)(1206)5 9 ط.6

الزبير.أبيطريقمنالرسالةط.(2كلا5)والعلمية



@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

4/2مسلموأخرجه. 3/3لبيهقيوا1(،03)(0612)4 طريقمن93

1/2أحمد 1لا3/02لمخاريوا6،6 وداوأبو@3(،8

5/9والتسائي2(،143) العلميةط.(3839)لهالكبرى"،"وفي61

2/2عوانةوأبو5(،70)لحاروداوابنلرسالة،ا.@(5382)و 1(،13للأ73

01)لكبير"افي!لطبرانيوا)7593(،حبانبنوا 2 2/2رقطنيوالدا4(،5 9 5

3والبيهقيالرسالة،.@(2765)والعلمبةط. 93 الحكم.طريقمن3/
1/2أحمدوأخرجه: 8 28)رميوالدا33،3و6 2/9لبخاريوا1(،5 6

(2268)و(1266)و(1265)
(1)

3/2و 2ومسلم)0581(،2 3 / 4(0612)

3لاوألو@اود)49(، 03)و(23 5/1والئسائي4(،2 9 لهالكبرى"،"وفي6

إتحاففيإكماخزيمةوابنالرسالة،ط.(4382)والحلمية.@(3838)

7/1المهرة، 0 7له8 2/2عوانةوأبو2(،4 7 3يلأ0 03)و(09 والبيهقي0(،1
3/3 9 أيوب.طريقمنوه/135

1/2آحمدوأخرجه: 8 قتاثةطريقمن6

ومطر،لكريم،اوعبدوعطاء،وفضيل،ثر،وأبو)عمرو،جميعهم:
ابنعنجبير،بنسعيدعنوقتادقأوأيوب،والحكم،ومنصور،الزبير،وألو

فقالفمات،فؤقصبعيرهعنرجلفخز@تاللهرسولمعكثايقول:عباس،

(3)ر@سئ@تخترواولاثوبيهفيوكفنوهوسدوبما@فسلوه"ى@ر:التبيئ
ولي@

وجهط.الوخمروافيه:

4/2مسلموأخرجه: 1لا4 2 0 قال:أثهإلاأيوب،طريقمن(95)6

به.جبير،لنسعيدعننثت

بنإبراهمزاثماالتياللفظةذكرعدمعلىالرواةمنالكثرةهذهفاجتماع

4/2مسلمروايةفيجاءوقدصحتها،وعدماشذون@دليلحرةابي

أيوب.سعمقروناجاء(2)عمرو.مقرولأحالروايةهدهفي
ومخصرة.مطولةحاع@والرراياتللنمافعي،اللمط



المقهزيادةللخترل@.لال@لع

-

(6021)4/52روايةويروجهمهولار@سهتخمروادولا.(98)(6021)

حيثإبراهيمروايةوهميينالروايتينوبهاتينوجهه!.يكث@فواالرأن:(102)

الأمرمحالفيهرواياتفيجاءحينفيالوجهبتخميرالأمرروايتهفيجاء
أعلم.وال@هالصواب،وهوالوجه،تخميربعدم

4/913و(5345)4/203و(4375)2مما/4@االأشرافتحفة9انظر:

1و(9754) / 43 4و(5582)5 / 43 37و(9056)6 5 / 4(55 388و(62 / 4

2/2لمالرايةنصب9و)5565(، 5/2المير"البدرو"5،6 التلخيص@و@0،9
2/2لحبير"ا 0 37 7/1دالمهرةاإتحافودا3(،4 0 7/2و(7428)7 1 0

1/1الاالغليلإرواءو")8567(، 6 5(130).

عنتخرعدديرويهثمالمد@ر،عنعمذ@لزبادةبرسوقد@

تلكقبولعدملدى@لنقادينرجحنمذكر@لزيادة،فيرمننفسه@لمدر

بنهثامعنزائدةرواهمامثاله:الزيادة،بنلكنحفلقرائنالزياثة

فيالمساجدببناءجم@اللهرسولأمرقالت:عائئة،عنأبيميعنعروة،
وتطيب.تنظفوأنالدور

6(،4يثايعلىوأبو5(،7لاماجهوابن)554(،ثاودأبوأخرجه:

متصلا.الإسنادبهذازاثدفطريقمن(1634)حبانوابن

متصل.و)سناثةثقاتإسناثهرجالالحديثهذا

)857(،ماجهابنعدسعيربنمالكوصله:علىقدامةبنزائدةوتابع

بهبأسلاسعيرب@ومالكبتحقيقيل@921(خزيمةوابن

ا(لما2)الاتقريب@سنهصاحبنجتالثقةوموةقلامةشرانلةهو(1)

لا"بقولهحجرابنلحصهأقوالمنما@يهومجملحمطهثيغمرهبعصهمأنعلى(2)

سجد@يلذاحمظا،أوعدلأمهأوثقموبمنيخالصلممابهبأسلاصولمابأس
صجص"ثاودأبووقالصدوتحه،3إحاوألرزرعةأبرعهقالبلإةماترجسته

ليالذمبيوقالالحديشا،لمقوبالبحلىيرقالعييقه؟ابنقيمكأتهزعميا

الدارقطني.قالالالهدس@ثيحجرابنوقالثهورا،صحدوقيخم@.لخمالن
شاكيرأ.عنله"لأزدفياوقالعدو@!،



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

2أحمدعندصالحبنعامرأيضأوتابعه 7 9 فيالعقيليطريقهومن6،/
3/3الكبيرألأالضعفاء 2/4والبيهقي0،9 39-4 )495(،الترمذيوعد4،0

6/1الكامل!9فيعديوابن .(499)والبغوي5،6

متروكصالحبنعامرلأنبها،يحتجولاتصحلاالمتابحةوهذه
الحديث

يكنلم"الدوري:برواية(1123)تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقال
لب@9:(437)@والمتروكونالضعفاء9فيالتساثيئعهوقاللثيء"،حديئه

وزائدةسحيربنمالكروابةأنهاإلىالموصولةالروايةفعات

بالإرسال.معلولةالموصولةالروايةهذهأنإلا
/3الكبيراالضعفاء"فيوالعقيلي5(،7اياسيبةأبيابنأخرجه:فقد

3 0 وكيع.طريقمن9
ووكغعبدةطريقمن(595)الترمذيواخرجه:
عيينة.بنسفيادطريقمن(59للاالترمذيوأخرجه:

عنعروة،بنهامعنعيينقأبنوسفيانوعبدة،)وكيع،ثلاثتهم:

ر@ا-عائةفكردونمرسلألمج@التبيئع@أبيه،

(2)

2والتحديل،الحرحانظر.إ 3 8 منالو3(،6لا91ولالكمااللأالوتهدب2(،9لا8/

1الهذسهيبوالله)092(،يخماشكم 5 / 1 الكحيرإ.التر@نيعللوالاك@6(0
8 0 ثلأ(4")لتقريجهاو!)643(،4

1الكامل!"فيعديابنقالوهممهيتثع،لانالفةالمتاسحةهذهأنومع 5 6 /6:
وتعليقىما،ا/1الحفماظهالؤخيرةرانظر.سعير!سسمالكيعرتالحديتال@ذا
.(12لكامختصرالمحتصر،على"

دقد)0097(،@التقريبهيحطئ!قصدص"وهر.بكيربريوضرهوثاكمسدماك

1الراية!دمصبليالريلعيقال 2 3 بنيون@عنمندهفيالزاروأخرجه1:1/
الحديثهناولي@تقحم،كمامقالحمطهميويولىمنداالهنامعنلكير،
فيالحديترلاعانئضمسدالمطوعثيبى@ذالراره،@مندمطوعضمن

يوص.يل@الإسنادلحيالنطرحلالهمنليتىنرطهسلي@دهوالأشار"كتف@



الثقةزيادةرلخترقىلالعلل
-

المرسلة.الروايةتصحيحإلىالمتقدمينمنجماعةذهبوقد
1"الباريلافتحفيرجبابنقال 73 أحمدالإمامأنكردوكذلك:3/

."وصله

اي:"الأولالحديثمنأصحوهذا".(595)عقيبالترمذيوقال
المتصل.الحديث

3/3الكبيراالصحماء"فيالعقيليوقال 0 المرسلة:الروايةذكربعد9
هذا"

1@االراية@انصبفيكماالبزار 2 3 كيرأسندهيعلمداولا:1/

مرسلا،أيهصهشام،عنيرويهوغيرهمهؤلاء،

عروة،عنيروىإثما)184(:إلالنه"لأالعللفيكماحاتمأبووقال

مرسلا@.مجج@الثبيئعن

5/5@االعلل"فيالدارقطنيوقال والصحيح")المخطوط(:(437)1
عنمرسلا،أبيصعنهام،عنعيرهم:وعننكرنامنجميععن-

عنالفرافصفع@ابيه،عنهثام،عنتمام،بنقرادعنوقيل:عجاإ،الثبيئ

يصح!.ولاك@،النبيئ
المتقدمين،الأثمةبأقواليؤخذ@)تماالصوالصهووهداةفلت

منجميعمنأقوىمرسلاهامعنروايتهعلىوسفيانوعدةوكغلاجتماع

موصولأ.هامعنرواه
بأدنلكوعللواالموصولة.الروايةتصحيحإلىالعلماءلعضذهبوقد

الثقةفزياثةصحيح،عيركلاموهذامقبولة!الثقةوزيادةافقة،منزياثةالوص

قدووالقرانن،المرجحاتإلى@لثمرجعبلمطلقا،ئردولامطلقاتقبللا

عنروايتهعلىوسفيانوعبدةوكيعفاجتماعالإرسالروايةعلىالكبراءاجتمع

خزيمةابنتوهموقدموصولا،هثامعنرواهمنجميعمنأقوىمرسلأهام

الموصولةالروايةفصححواوثاروشبوالألانيشاكروأحمدحبانوابن

عروف-برقامصتمام،بنقرادرواهماويرأثكرما،لمروايةهاكبقيت(1)



-

@لفهالد@@لعللفي@لجامع

هذاروايةيرعليهاختلفقدعروةبنهامأنعديترجحوالذي

المرسلفالروايةولحاللأ،وصلأ@)رساوجهينعلىفرواهالحديث،

أعلم.واللهالحديث،إرسالالصوابأنتبينالروايةلهذهالعلمأهلولترجيح
1أحمدعندسمرةحديثالبابوفي 7 مسندفياوالطبراني5،/

بقية.لضعفضعيف،و)سناثه(3483)"الاميين

بنحوه.شاهدوله

5/37أحمداخرجه: ابنعنأبي،حدثناقال:يحفوب،حدنناقال:1
عروة،حدهعنالزبير،بنعروةبناللهعبدبنعمرقال:إسحات

أنيأمرنا@اللهرسولكانقال:مجحنه،اللهرسولأصحابمنحدث@عضى

ونطهرها.صنعتهانصلحوأنثورنا،فيالمساجدنصنع

عروة،بناللهعبدبنوعمرإسحاق،بنمحمدأجلمنحسن.و)سناده

تدليس@.سبهةفانتهتبالتحديثإسحاقابنصرحوقد

1/5وا(16891)11/405"الأشرافتحفة9وانظر: 2 4،)26961(

1/1"لرايةاودانصب 22-1 17/2المهرظإتحافو@ا2،3 9 9(22278).

مخالفار@ويهابهانفردماغير@لمقبولة@لنقاتزياد@تومن@

أبضا:مردودةوهيتخر،حديثمنجاعتوقدالرو@ق،من@لجماء@لغفبر
غلابءأبيجبير-بنيون@عنقتادة،عنالتيمي،سليمانروىما
كبردا@ذاقال:الثبيئ-@ي@،عنموسى،أبيعنالله،عبدبنحطانعن

فأنصتوا"قرألذادفكبروا،الإمام-يعني:-

-

/3الكبيراالالضحفاءفيالعقيليأخرجهاقي،التبيئعنالمرافصضع@أبيميعن
3 0 5/5الحلل!"فيالدارقطنيعهاقالالروايةومد@9 يصحا.لا")المخطوطأ:1
أبوعنهقالقدمعين-واب@أحمدوثقه@)نفهو-حمطه،جهةمنمقالفيهوفراد
3ولالاعتاال@ميزاديستضعفما@منسهمسعد:إالنوقالالليقإ،ةحاتم 8 6-3 87

أحطا.ربماالمدو@،م@.532)دالتقريب@ححر@ياسقاللذالما(،75)
يحلى.أبيروايةلثط(1)



الثقةزيادةلالثترك@:رلحلل
-

ومسلم4/51،4أحمدأخرجه:
(1)

ودداوأبو)36(،(404)2/51

وأبو2(،73يلايعلىوأبو3(،50لاوالبزارلمه(،7)ماجهوابن)379(،

5عوانة 7 / 14-5 العلميةط.033-1/932والدارفطني1(،697)84

والبيهقي8(،يما"المستخرجالمسنددافينحيموأبوالرسالة،ط(1250)و
1 5 5 /2-1 5 الإسناد.بهذاالتيمي،سليمانطريقمن6

زياثةالروايةهذهفيأنإلاتقات،@رجالهالصحةظاهرهإسنادهذا

(404)حديثعقبمسلمصحيحفيجاءنانصتوا@.قرأ@ذا@وهي:فاذة

الحديطهذاديالنضرأبيأحتابنبكرأبوقال9:(2)إسحاقأبوقال

هريرة؟أبيفحديثبكرأبولهفقالسليمان؟!منأحفظتريدمسلم:فقال

صحيح،عنديهوء@قال:فانصتواألرأ@ذا@يعني:صحيح-هوفقال:

هاهنا،وضعتهصحيحعنديشيءكلليىقال:هاهنا؟!تضعهلملمفقال.

علي@اأجمعواماهاهاوصعتإئما

التريدقوله:
العلماء:بحضفسرهاالعبارةهذه"سليمان؟!مناحفظ()

يراهالتفسيرهذاولكنسليمان،بحفظالزياثةهدهصحةعندافعمسلمأأن

الزياثةهذهأنالكلام:هذامنقصدهكاديخآف@مسلماإنإذخطأبعضهم

فيالناسأوثقهومنخالفوأنهسئمالاتقبلحتىسليمادمنأحفظتريد

حفصوأبولأ،92)الصحيحيى"ليئالالجمعديالحميديلمملمعزاهوكنا

ديوالمزي)3501(،الصجحشابيندالحمعفيالموصلي
/6الأفرا@هتحفة"

6 عفالحميديقال.(793)الصغير!الجامع"فيواليوطي)7898(،81

حديت@وفيالمزي:وقالفانصتوا!قرأديذااقييسليسانحديتوليالحدينتإ

عيرط.اللفطهلايدكرو@فانصتو@ا،قرأل@ذاالريادةمنالتيمي

صحتهفيوقلحلبهطعنيعني.(3)عهسلمصحبحرا@ي

يحرجلممسلمأأننهبمهمالنصمذا
أعلم.فاطهحرحصيلكتهالطريق،هنا

1/1الاقيعددؤادمحمدطجحةلي 0 3 0 دحا.الرويالامامشرحليأماتريحه4

2/0السفردالمصيرالض 3 0 2/3الممزوج،دالرحوفييد"1 0 5
أتريد!@"

لقالالهمزةوجرديحصدالديالوويقولجاء3للامتمهام،هياليلالهمرة

عيرطمحالمةتضرفلاوالفبطالحمطكاملميمانأنة@يعني



-

يالفعائد@لعللالجامعفي

عروبةأبيلنسعيدوهوفتادف
(1)

لوبكرأباأننلك:ودليعواخرين،

فيجاع@التينفسهاالزيالةعنسالهلماالروايةلهدهمسلمبتصحيحاستشعر
هريرةأبيحديث

(2)
فيوضعهماوأثهعنده،صحيحأتهمسلمجوابفكاد

تصحيحهعلىالحفاظاتفاقلعدمصحيحه،

الذينقتاثةأصحابفيهاوخالفالتيمي،سلبمانبهاتفردالزيادةأتول:
رواه.بذبدونهاعنهرووه

عوانةأبوا-
(4)

2/1مسلمعند )7503(،والبزار)26(،(4ل@40

2لأالمعانيشرح"فيوالطحاوي 38 / 1للاالعلميةط.وفي1 نعيموأبي8(،3
ى.97)"المستخرجالمسند"في

الدسنوائيهام-2
()

4/4واحمد)715(،الطيالسيعند ومسلم0،9
/2والنسائي(109)ماجهوابن)279(،داودوألي)36(،(404)2/51

2 41-2 4 (762)والعلميةط.(1203)و(760)لهالكبرى،،"وفي2

خزيمةوابن)845(،الصحابقهدمسندفيوالرويانيالرسالة،ط.(1204)و

عل@ه.والكلامتحريجهسياتي(2).(2365)"الالتقرب
9لملا-المليبري:حمزةللدكور@مسلملاماماجقرية@ان@ @ذ@ناتجهاد.وهذا1
بذالدارقطي،الإماممنهمالحديتصححمملماأنلهمواالحلماءصاخرينمناك
1"@التتع"ليالزيالةمذهساق 7 ملسايكنولر@ما،شدووحكم(43)0

@رالحديثصححمسلسأأردكراليهقيوكداتتجصلماعندهالريا@ةهذهيصحح
2/3شرحهفيالووينقل 0 5القلير!الفيضليوالماويممأ،لى.عف5 33 / 1

مسلماتصحيحعلىمقدمتضعيمهاعلىالحفاطهؤلاءدراخماعقال.البيهقيعن
الزيادفلتلدمسلمتصحيحمنهافهماوالمناويالوويأدفلكمنيستفادوكدا
اقخريج.فيمركماوعراهالحديثخرحسلهمركذا

تضميمها،ولاالقلاثةتلكتصجحيردلممسلمأأنبلىالدمشقيمسحودالووفمب
ليقالفقدالخلا@نقلأرادإنعا

1الأجحمقا1 5 91 مسلمأراددوإثسا6
تةإ.أتهلاقالفعلىالحديتفيالحلا@ليي@التيمي،حديتب@خراج

وألانبهماممقرولأالطحاويعدوحاء(7407)"التقريب"تشادنقةوهو:
7ولالتقر@ه"نشادن@ةومو: 29)

لمقرولأ.عروبةأليبنوسعيدالدمترانينامعنماحهاسصفيجاء



النقةزيادةللمثترلت@لالحلل
=

5لا حبادواب@ا(،)الملأ1/454عوانةوأبيبتحقيقي،(9351)و(81

.2/141والبيهقيم@،97)"المستخرجالمسند1فينعيموأبي2(،671)

راشدبنمعمر-3
(1)

/4أحمدطريقهومن"3(،65)الرراقعبدعند

3 3و93 0ومسلم9،4 / إتحات"فيكماحبانوابن3(،6(4.4)21

102)01/91@االمهرة 2/9والببهقي1(،2 .377و141-41و.6

همام-4
(2)

2ثاالمحاليسرحفيإالطحاويعند 38 / العلميةط.وفي1

العطاروأبان
(3)

2@االمعانيشرح9فيالطحاويعند 38 / ط.وفي1

1للاالعلمية .(897)"المستخرجالمسند"فينعيموابي8(،3

الحجبمبنوالحجاج-6
(4)

1البيهقيذلثذكركما 5 6 / عننقلا2

الحافظ.عليأبي

عنوالحجاج(وأبان،وهمام،ومعمر،وهثام،عوات)أبوستتهم:

الأشعري،موسىأبيصالله،عبدبنحطانصجر،بنيون@عنقتا@ف
الزيادة.،ذكردونبه،

@

(2607)شيبةأبيابنفأخرجه:عروبةأبيلنسعيدطريقأما

3وللا(3002)و 4/4وأحمدأسامة.لنحمادعن(54 فيوالثسائي0،1
9الكبرىأ" عليفابنإسماعيلعنالرسالةط.(90ويلاالعلميةط.(3.

وابن)109(،ماجهوالنعامر.بنسعيدعن(1358)و(1312)والدارمي

من(901)أيضاماجهوابنعديأبيابنطريقمنبتحقيقيا(ه)كهخزيمة

2/1والنسائيالأعلى.عبدطريق 9 العلميةط.(651)لهالكبرى!،داوفي6

طريقمن(7224)يعلىوأبرالحذاء.خالدطريقمنالرسالةط.(655)و

ومو(1)

ةوهو(2)

ومو؟(3)

اوهر(4)

لملأ(.لا.دالتفرب@اعل،نت@ي@

.(7317)لنترببهلالنقةا

.(143)لالتفريباأدرادالهنففا

.(1123)التقريبا"لتقتهباهلي:



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

سليمان.بنعبدةطريقمنبتحقيقيي@851(خزيمةوابنزريع.بنيزيد

لأعلى،اوعبدعدي،أبيوابنوسعيد،اسماعيل،د)حما@ةثماسيتهم
عروبة.أبيبرسعيدعنوعبدة(ويزيد،وخالد

عروب@أبيبنوسعيدعامربنعمرعنفرواهنوح،بنسالموخالفهم

الزيادة.بذكرالمتقدمبالإسنادقتاثة،عن

1/3والدارقطني4/38،0"الكامل9فيعديابنأخرجه: 2 ط.9

1ولاالعلمية الإسناد.بهذاسالم،طريقمنالرسالةط.(24
غراثب@اعندهةلوحبنسالمترجمة"الكاملير@اعديابنقال
أصحابوخالفتفزدقدهناوهومتقاربةمحتملةوأحا@يثهو)فرا@ات،

1البيهقيونقلعروبة.أبيبنسعيد 5 6 / @ايرواهقوله:الحافظعليابيعن2

فيط.فأخطأقتاثة،عنعامر،لنوعمرعروبةأبيابرعننوح،بنسالم

1لما:الإمامخلفالقراعق"فيالبيهقينقلوقد 3 عليأبيالحافظعن1
أخطأكماعامر،بنعمرعلىأحطأفالهنوحبنسالمروايةواما9قال:أنه

زريع،بنويزيدسعيد،بنيحيىرواهسعيدحديثلأنةعروبةأليابنعلى
نوحبنفسالمهؤلاءجاءفإفاوغيرهم،عديأبيوابنعليةابنواسماعبل
بالقوي،ليىنوحبنلأسالمقال:أتهالدارقطنيعنكآف@ونقل@ونهمإ،

عوانةوأباوهماماوشعبةوسعيدأهتامأخلافهالتيميحديثفيونكر
(1)وأبان

قرأال@دامنهم:أحديقلولمقتا@ة،عنرووهفكلهموعديا
اللهعبدأبوووهن"غئللم.وقال"،عنهالحفاظقتادةأصحا@وهمفانصتوا"،

اللهرحمهمخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكروأبوالبخاري،إسماعيلبنمحمد
المحفو@.هوالمجماعةطريقفيكون."الحديثهذافيالزياثةهذه

@لافاروايتهم:فييذكرواولمقتادفعنرووهالثفاتالحفاظفهؤلاء
لها.يلتفتلاشافةروابتهيجعلماالتيميسليمانبهاوتفردفأنصتوا"قرأ
القراعة"فيالبخاريقالإذالزياثة،هذهرذإلىالحماظمنجماعةذهبوقد

الصرت.سممرعلأ@هحطا،أبالأا1المطبوع.مي(1)



النمةزيادةلل@ضقى:للعلل
-

لاوقتادفمنسماعاالزيالةهذهفيسليماديدكرلم":(263)الإماماحلف

"جبير.بنيون@منقتاثة
(1)

وسعيدهام@اوروى:(264)فيوقال

العطاريزيدلنوأبانعوانةوأبووهمام
(2)

يذكروا:ولمقتادة،صوعبيدة،
فيمايقرأوأنالكتاب،داتحةسوىيحتمللكانصحولوفانص@وا"لرأ@ذا"

آلووقالالحدي@الا،فييتبينفلمالكتاب،فاتحةتركفيوأماالإمام.يسكت
سليمانإلابهيجئلمبمحفوظلي@دالنانصتوا"وقوله:9:(973)عقب@اود

سفيانرواهوكذلثا/.+:فيالدارقطنيوقال@،@الحديثهذافيالتيمي

وأبووهماموشعةوسعيدالدستواثيهئامورواهالتيمي،سليمانعنالثوري،
منهم:أحديقلفلمقالة،عنكلهم-عمار،-آبيبنوعديوأبانعوالة
7/2@االعلل1فيوقالعنماالحفاطقتاثةأصحابوهمفأنصتوا@اقرأليذا 5 4

@ا،الثقاتمنحالفمنلكثرةوهم-يعني:عليه-فبهولعله":(1333)س

التيميخلافعلىقتادةأصحا@اجتماعوفي9:(43)عقبالتتبعأ"فيوقال
الإمام،.خلفالقراع@دافيبسندهالبيهقيوساق"،أعلموال@هوهمه،علىدليع
1 3 لي@فانصتوالاقرأ@ال@ذاقوله:"داود:أبيعرداسة،لنبكرأليعن1

هوالفأنصتوا"،ةوقوله)01(:ا73عللهفيالهيدعمارابنوقالط،ل@

قتادةأصحابمنالحفاظيذكرهلمبمحفوط،ولي@التيمي،منوهمعندنا

:"الأجوبة"فيالدمثقيمسعودألووقال@،والناسعروبةأليب@سعيدمثل:

1 59-1 فيالخلافليبي@التيميحدي@خراجب@مسلمأرادو)تما60:9
خالفواالذيفالجماعةعنبقولهينفطعولايثتم@أئهلاقتادةعلىالحدبث

1البيهقيونفلبهداا،أتبعهثمحديثه@قذمالتيمي، 5 6 / عليأبيعن2
التيميعنجريرخالف9قال:ئهاالحاكم-شيخنيسابوري،وهوالحافظ-
هثامروايةقتادةعنوالححفو@الحديث،هذافيكلهمقتاثةأصحاب

عوانة،وأبيراشد،بنومعحرعروبفأبيبنوسعيدوهمام،الدستوائي،

النيعى@يتاللقددلك،المناويفهموكداالزياثفلهذهابخاريصتضعيفوهنا(1)

القراعته.حرءيرالخاريفيطص"هك@/1القلير،
منوالمثبتحطأدالعطاعهالمطبرع.دي(2)

.(143)التقريسا@



-

يالف@ائد@لعللدي@لجامع

الزيادظ.هذهدونيدي:روايتهمعلىتابعهمومنالحجبعبنوالحجاج

منتخلولاأتهاإلاالزيادةلذكرقتاثةعلىمتالعةالتيميولسليمان

مقال.

4عوانةأبوفأحرجه: 5 8 / أبيعنرشيد،بناللهعبدعني@961(1
أليعنالله،عبدبنحطانعنجبير،لنيون@عنقتاثة،عنعببدة،
لسان"فيكماالبيهقي-عنهفالرشيدبناللهوعدالزيادة.بذكربهموسى،

3لا"المغني@افيالذهبيوقال"،دهيحتج@الات(4235)لماالميزان 16):

8/3ثقاتهفيحبانابنإلايوثقهولمدا،جهالةوفيهبقوي،لالي@ 4 قال:3
الحديث،.مستقيم9

كتابفيكماأحمدالإمامعهقالالزبير-بنمجاعةوهوعبيدة-وأبو
"

1/7،5الدارقطنيوضعفهلمانفسهفيبأسبه@الي@:(957)لماالدمبحر

/8"الكامل"فيعديابنوقال)295(،عقبلماالعلل"فيالجوزيابنوكذا
1 المتابعات.فيأي:لماحديثهويكتبيحتملممنهو6:إ7

1الرايق@2/@انصبوانظر. 5
الملأ/6الأشراف@هتحفةو"1،6و

01/1@المهرةإتحات9وم@(،62)7/19المسند"أطراتو")7898(، 8

(12201).

هريرة.أبيحديثمنالزيادةبهذهالحديطهذارويوقد

لمحال@،6)ماجهابنطريقهومن8(،3اللأشيبةأبيابنفأخرجه:

1/3والدارقطني 2 /8لهالعلل!،"وفيالرسالةط.(1243)والعلميةط.6
.(311)"الإمامخلفالقراعة9فيوالبيهقي)1051(،المهول-7

لاعتدا@اادوميزان)2191(،ما./8يلاوالتحددالجرحأحمدالامامقوليرواسطر
عداله،مدحاراد@نعاتونيقهاحمدالامامكلاميستمادصولا7(،0ل@6ك@734

4الميرافا"قؤاما"صؤامألحكانشمبةعهقاللداالفادصمحاعة"نأيطهر 37 /



النقةزيادةللثترك@.لالعلل

=

صدقةوتابعه
(1)

3الكبير@8/التاريخداالكنى@خرفيالبخاريعند 5

(331).

المصيصي@ثمبنومحمد
(2)

.(604)داودأبيعند

معاذبنوالجارود
(3)

2/1النسائيعند 41-1 4 لهالكبرى@،"وفي2

الرسالة.ط.(995)والعلميةط.(993)

"4)الأولعبدبنوالحسين
2"المعانيلأسرحفيالطحاويعند 1 7 / 1

.(1257)العلميةط.وفي

عنوالحسيأوالجارو@ومحمد،وصدقة،شيبة،أبي)ابنخممتهم:

عنصالح،أبيعنأسلم،ب@ريدعنعجلان،ابنعنالأحمر:خالدأبي

به.هريرة،أبي

يخطئصدوقالأحمر@هوخالدأباخلاماثقاترجالهإسنادوهذا

فيشافةرياثةفانصتوا"قرأ@ال@ذاقوله:أنإلاصدوقعجلادوابر

عنعحلان،ابنعنفرواهالأحمر،خالدأباسحدبنالليثخالف

هريرة.أليعنصالح،أليعنوالقعقاع،أسلمبنصزيدمحمدبنمصعب

ابيعنالأعرج،عنالزنا@أبيعنعجلان،ابنعنأيضا@رواه
ة.يرهر

كلوفيهريرة.أبيعنسعيد،عنعجلان،ابنعنئالثةمرة@رواه

.(2911)@اققر@@ال@تة!الأموي:خالدبنصدقةرمر(1)

.(5719)هتقر@الا@صدو@"ومو:(2)

مثأ2)لالتقريبهلالإرجاءارميثقف"ومر.(3)

5@الميزانافيالمميعنهتالضب،رر 3 9 / ولقلمعين،اسكحمه2يلاا1

6ولوالتعديلالحرحفيحاتمأبيابن الاسنكلم@قالأئهأبيهص@265)7

"قال@رعةأبيوعنفبمه،

ولمك@أحدتولستمي،ماأ@ريلاأحا@يثدروى
حدبثط.عبايقرأ

.(6136)لتقربا"يلأ(.(2547)ساتترلا(5)



يالف@الد@لعللفيالجامع

بطربقأنىحينماالبخاري:بئأنعلى@لكيدلالزيالة،كريئلاالطرقهذه
الطر@هذهذكرفأنصتوا@ا".قرأ@ذا@ا@@اوراد:قال:الزيادةفيهالذيصدقة
8/3الكبير"التاريخدااخرداالكنى@افيالبخاريكلها 5 ذهبوقد(331)0

قالإذالأحمر،خالدأبيمنالزياثةهذهفيالوهمأنإلىمعشب@يحيى

2للاتاريخهفيالدوري خالدأبيحديثفييقوليحيى@اسمعت:(23

يثبته،ولمل@ء،لي@ةقالفأنصتوالأقرأ@ا@ذاعجلاد:اب@حدبثالأحمر،

عقبداودأبووقال"،يصحولم"الكنى":"فيالبخاريوقالووهنطا،
منعندناالوهم@محفوظة،ليستفانصتوا@اترأ@ال@ذاالزياثة:ل@ذه:(604)

ليالبخاريالإمامونقلخالد"،أبي
الإمامعن(267)"الإمامخلفالصلاة"

صحيحهذاسيعرفولا"البخاري:وقاليدلعكانأراه"قال:أنهأحمد
."الاحصخالدأبيحديط

1@ا.الإمامخلفالقراحق"فيالبيهقيقال بنمحمدبكرألو@اقال:24

وقدوهم،فيهفانصتوالاقرأدال@ذاقوله.فكرخبرهذاخزيمة:ابنإسحاق،
زمانهأهلعلماءأحدوفقيههم،مصرأهلعالموهوسعد-بنالليثروى
عجلانابنعنالخبرهذاصحيح-وكتابداتقانحفظصاحبمدافعكير

قالفانصتوا!لرأد@ذامنها:ضيءفيولبسالخاريذكرهاالتيالرواية@ذكر

روايةمنتأآصحالليثحرتجتته:الذهلييحىبنمحمدقالةحزيمةابن

ا@ديجمت:النبيعنالقصةهذهفيلي@عجلان-ابنعنيعني:لد-ظابي

الصحيحةبالأسانيدهريرةأبيصمواترةالأخبارلأنةبمحفوطفانصتوا"قرأ
أبيخبرإلافانصتوالماقرأداله@ذاةمنهائيءفيلي@القصةبهذهالمتصلةالثابتة
1لرواية.الحديطأهليعتدلاومنخالد، 00.

داودأبا(575)عقبداوثدابيسننمختصر"فيالمنذريتعقبوقد
سليمانهوهذاخالدأبافإننظر،قالهونجماةفقالالزياثة،هذهبتضعيفه

فيبحديئهمومسلمالبخارياحتجالذينالثقاتمنوهوالأحمر،حيانابن
سعدابوعليهاتابعهلدبلالزباثة،بهذهينفردفلمهذاومعصحيحيهما،

ابنمنسمعوقدبغدا@نزيلالمدنب،الأشهليالأنصاريسعدبنمحمد



الثقةزيادةلالتركقكللالعلل
-

وأبوالمخرمي،اللهعبدلنومحمدمعين،بنيحيىوثقهثقفوهوعجلان،
أبيحديثمنسننهفيالشائيالزياثةهذهخزجوقدالئسائي،الرحمنعبد
أبيحديثذكرثمانتهى.مذا!سعدبنمحمدحديثومنالأحمر،خالد

عليه.الكلامتقدموقدموسى،

فلاالمتأخرون،علبهجرىلماهوإئماالمنذريفالهالذيهذاقلت:

قائل:يقولحتىماراوتفزدإلىأشارأوراوبتفزديحكمإماماتجدتكاد
علىيكونوالمالمتقدمين-أعني:بهم-وكأنيذلث!شابهماأوئقةوفكته

استشهدقد3خطهالمنذريهذاأقول:ف@ؤنفاك،أوالراويهذابحالاطلاع

بنومحمدمعين،بنيحيىعننقلهبمازياثتهتصحيحعلىخالدأبيبئقة

هذهردعلىكلاهماوالنسائيمعينابنتفأقولوالشائي،المخرمي،اللهعبد

يقول:أنولقاثلالحديث،هذاعلىتعليقيهمامنظاهرهوكماالزيا@ة،

هذهردوبينخالدأليثقةبينأي:التناقض؟هذابينالجمعيمكنكيف

غيرهم-؟عنفضلأوثقوه-الذينمنالزياثة
وهيتناقض،القضيةفيلي@إذعليها،التنيهيجبالحالةهذهول:ل

وضبطهلعدالتهيعودإئماالحكمهذانف@ماراوفيحكمهإمامأطلقماإفا

ظهرإنولكنمقبولة،خالدأبيأحاديثالجملةحيثفمنالجملة،حيثمن

أجلمنالحديثهذابصحةنحكمفهلمخصوص،فهذاماحديثفيوهمه
منيرجحهماولهيخصمهماحديثلكلفاذنلا،بالتأكيدخالد؟ابيتقة

فيبهايحكمولكناطراث@ا،علىليستالقرائنوهذهالرد،أوالقبولقرائن

قوالبلشتالمحدئينقواعدإنثمكثيرة،ذلكعلىوالأئلةالأغلصالأعم

ماكلأوح@أالصدوقبرويهماكلأوصحيحاالثقةبرويهماكلتجعل

يوجدبذمطردة.كليةوليستأغلبيةأحكامهذهبلضعيفا،الضعيفيرويه

أحاديثمنوالصحيحالقريويوجدالثقاتأحاديثمنوالضعيفالمنكر

القبولقرائنمناكثرالردقرائنفيهاجتمعتهذاوحديثناوالضعيف،الصدوق

الحديثهذافيالوهمأنالظاهرأنعلىالزياثة،هذهبردفيحكمبيناه،كما

بمتابعاتمنابعخالدأباأنوذلكعجلان@ابنمنو)ئماخالد،أبيمنلي@



-

يالفالائد@لعللفي@لجامع

صدوقوهوالأشهليسعدبنمحمدلنابعهعحلان،ابنعنرواقيتدضد

2/1الئساثيأخرجه. 4 العلميةط.(994)لهالكبرىلما،9وفي2
1/3والدارقطنيالرسالة،ط.(996)و 2 ط.(1244)والعلميةط.7

5/3بغداد@اتاريخ"فيوالخطيبالرسالة، 2 3/2الغربط.وفي0 6 5
من

عنأسلم،بنزيدعنعجلان،بنمحمدعنالأشهلي،سعدبنمحمدطريق

الزياثة.بذكرهريرفأبيعنصالح،أبي

علبهاختلطتقدوأنهخصوصاعجلافى،ابىمنكانالوهمفلعل
هربرةأبيأحا@يث

(2)

اختلطتالنيالاحا@بثنلكأحدالحديثهذاولعل

طرقأربعةمنرواهعجلانابنأنالحديثطرقتخريجفيتفدمفكماعليه
عقبتالإذالشائي،إليهذهبماوهذاأخرى،طرقوستأتيهريرة،أبيعن
."فانصتواإقرأديذاقوله:علىعجلادابنتابعأحدأأننعلملا".(9)كا

العلل!"فيابنهعنهنقلهفيماقالإذايضأفلكإلىحاتمأبوون@ب
وهولالمحفوظ،الكلمةهذهلي@9:(465)

(3)
وقدعجلان،ابنتخاليطمن

مصعببنخارجةرواه
لي@أيضاوخارجةعجلان،ابنوتابعأيضا،(4)

لهجاءقدائهمنالرغمعلىعجلانابنبخطأحاتمأبوفأعله."بالقوي

وضقفهابمتابعة

/8عللهفيالدارقطنيذكرهاعجلانلالنأخرىمتابعةعلىووقفت
1 8 عنآسلم،بنزيدعنالرازي،العلاءبنيحيىورواه@@فقال.(1501)7

5يلااققريب@ا1(1) 9

6للاالالتقريب@(2) تهذب"انظر.وتعديلأتحريحأيخهعديدةأقحالالعلمولأمل(13
6/4"الكمال 3 ابنلخصوتدي@397(مملأ3/4الاعتدا@هميزاد6(،530)4

هريرقه.ابيأحا@يتعليهاخنلطتتهإلا(عدوت@ة@قرلهفلكحجر
الحديثمرادهيكودقدولكنالالكلتهبلى.عائدالضمرأنلاعار"الجالة:(3)

واكهعحلان،ابنتخالطهوصله،اللهثكرهالديالإسنادأديحي.بالكامل
أعلم

الطريقم@اعلىأقفلم(4)
الإطلاق.علىلمضهاتتقرىلاالصتالحاتأنئخطغحاتمأليكحممنيستفاد)م@



الثقةريادةللثترك@:لالعلل
-

أيضأضعيفوهذافانصتواا،قراال@ذافيه:وقالهريرةابيعنصالح،أبي
@وهذا:187/8@العلل9فيالدارقطنيقالالرازي،العلاءبنيحيىأجلمن

العلاءبنويحيىالحديا".هذافيبمحموظلي@الزيادة-أي:الكلام-

ليالمزيعنهنقلهفيمافقالأحمدالإمامكذبهالرازي
/8الكمال!تهذب"

7 1فيريابخطعنهوقالالحديش@،يضعكذاب،ة(7490)6 @فاء9

لأالضعفاء@يالنسائيوقالفيما،يتكلموكيعكان9:(401)الصجرا

لحديشا.امتروك!:(627)"لمتروكونوا

اسأنعلىيدلمماوفلكعجلانلابنالتابعاتضعفلذلكنجان

فيأشديىاضطرابأاضطربإثهنمالزياثة،ذكرفيوهمالذيهوعجلان
تفصبله.مركماإصناده

الزيادةبذكرأحرىوجوهمنعجلانابنعنرويالحديطهذاأنكما

مقال.منتخلولاأتهاإلا

"الإمامخلفالقراعة"فيالبيهقيطريقهومن2/37،6أحمدفأخرجه:

7/4لاالكامل"فيعديوابن)213(، 1/33والدارقطني6،1 العلميةط.0

بنمحمدطريقمن(1501)لملاا/8لهالعللإ،1وفيالرسالةط.(1246)و

به.هريرفأبيعنأيه،عنعجلان،ابنعنيسر

معينبنيحيىعنهقالإذيسر،بنمحمدلصعفضعيف،إسنادهذا

هوولي@جهميأ،وكانمكفوفا،كان"الد@ري:برواية)م@74(تاريخهفي

ا/الكبيرأالتاريخ"فيالبخاريعهوقال"،الثياطي@منشيطاناكانعطبثي

2 44-2 4 الضعفاء"فيالنائيوقالاضطرالمجه،فيه"ي@77(:5

لحدبنمه.ا@منروك:(540)"لشروكرنوا

1/3الدارتطنيوأخرجه: 2 لبيهقيوالرسالة،اط.(1245)ولعلميةاط.8
2/1 5 أصلمبنزيدعنعجلان،النعنالغنوي،أبانبنإسماعيلطريقمن6

به.مريرة،أبيعنصالح،أبيعن)مقرونيأشرحبيلبنومصعب

مر"."."لمللد@ليالدارقطنيعد(1)



=

@لفعالدي@لعللفي@لجامع

فيالبخاريعنهتالإذإسماعيل،لضعفضعيف،إسنادوهذا
الضعفاء"فيالشائيعهوقالالحدلما،متروك":(16)الصغيرلأالضعفاء"

ا@طء"فيير@ا@داهوذكصسديشه،امتروك9:(31)"لمتروكونوا

.(75)"وكونلمتراو

دعوتمأنكمالكتابهذامنالمواطنبعضفيجاءيقول:أنولقالل
للاحاديث،تصحيحأوتضعيفصالمتقدمونيقولهماخلفالمشيإلى

استدركتم3خالد،أبيعلىفيهالوهمالمتقدمونحملالحديثهذاوفي
دعوتممامخالفأهذايحدألاشيخه،من@)نمامنهلي@الوهمبأنعليه
إلبه؟

عليهسارماخلفبالمشيالحلمطلبةنوصينحننعم،فأقول:
أمرعلىاتفاقهمحالفيوهذاللأحاثيث،وتضعيفتصحيحمنالمتقدمون

علىالحديثأهلواتفاق":(703)لابنه"المراسيل9فيحاتمابوقالما.
علىالقولهذاترجيحقرائنتظهرفحينذاختلفوايناأماحجته،يكونشيء
4:"النكت"فيحجرابنالحافظفالذاك، 8 حبثوهذابتحقيقي:6

إنماف@الحلة،بإثاتيصرحوحيثالمعلل،لذلكمنهممخالفيوجدلا
كلاميهما...!بينالترجيحإلىالنظرتوخهحينئذفينبغيصححه،غيرهوجد

بالكامل،أنقلهالكلامهذاولنفاسةالعلائي،للحافظكلاماهذاعفنقلنم
منكانأوالعددأوالحفظ،ديمتكافنينالإسنادينرجالكانإذافأما"قال:
ثقاتكلهمأنمعذلكمنسيءفيوقفهأوأرسلهمندونرفعهأوأسده

فالذيوالفقهاء.الحديثأئمةواختلاتالنظر،مجالفهاهنابهم،محتج
الحكممنمانعةعلةذلكجعلغالبهمبلالحديث،أهلمنكئيريسلكه
ىالأخرعلىالروايتينلإحدىالترجحإلىفيرجعرنمطلقأ،الحديثبصحة

لاد@لها،حكمواالترجيحوجوهمنبثيءالطريقينإحدىاعتضدتفمتى

لاوتنحصر،لاكثيرةالرجيحووجوهبذلك،وعللوهالحديث،عنتوقفوا

خاص،ترجيحلهيقومحديثكلبلالأحاديث،جميعإلىبالشبةلهاضابط
لمولهذاوالروايات،الطرقمنأكثرالذيالفطنالممارسبذلكينهضو)ئما



الثقةزيادةلل@ضقى:لالعلل

=

نظرهميختلفبلالقاعدفلملكليبحكمالمقامهذافيالمتقدمونيحكم
أعلمواللهبمفرد@حديثكلفيعندهميقوممابحسب

الحديثفياخنلفواإفاالمحدئيغأنالكلامهذاوملخصتقلت
ابنعلىفيهالوهمقرائنظهرتوحينقرائن،منجاعناماعلىنحناعتمدنا
أعلم.واللهعليه،الوهمحينئذحملعجلان،

أبيحديثمنالزياثه،فكردونالصوابعلىالحديثهذاوردوقد
@ة.يرهر

خزيمةوابن6(،09)ماجهوابن)78(،(514)2/02مسلمفأخرجه:

5وللا(5751) 4عوانةوأبوبتحقيقي،(71 3 9 / فيوالطحاوي1(،063)1
فيوالطبراني3(،082)العلميةط.وفي1/404الاثار!معانيشرح"
2/9والبيهقيالطعتين،كلتا(5971)الأوسطأ9 الصغرى"،د@وفي3/93و2
له.صالح،أبيعنطرقمنالرشدط.(544)والعلميةط.(512)له

والبخاري2/43،1أحمدطريقهومن4(،082)لرزاقاعدوأخرجه:
المسد"فينعيموأبو)68(،(144)2/02ومسلم)227(،اممها/

همام.عنمأ52)والبغوي2/1،8والبيهقي)229(،المستخرج!

1/1والبخاري9(،هي@الحميديوأخرجه: 8 2/91ومسلم)437(،7

1/4عوانةوأبولمأ،6)(414) والطبراني2(،071)حبانوابن)8261(،38
الأعرج.عنطرقمن(142)وا(*)"الثامييندمسندفي

2/2أحمدةوأخرجه 11)والدارمي3،0 )9321(،ماجهوابن1(،3

1/4الاثار!معانيال@ئرحفيوالطحاوي 0 2لاالعلميةط.وفي4 وأبو0(؟3

سلمة.أبيعنطرقمن(5909)يعلى

هريرة،أبيعنسلمة(بووالأعرج،واوهمام،صالح،)أبواربعتهم:

الزياثة.هذهفيهيذكرواولمبه،

9/6الأشراتاتحفة"وانظر: 9/0و(12317)9 /9و(12447)81

0 1و(12460)9/111و(12449)91 8 6 / 9(01 2 11)و(71 2 71)9/



-

@لفعالد@العللفيالجامع

2 39-02 وم@21(،2)4
1المهرقهإتحات9 7 7 / 1 5(011 أطرافو"1(،9

8/8المسند" .17وا2/6"الرايةنصبو")50401(،1

مالد.بنأن@حديطمنالزيادةبهذهالحديثهذارويوقد

1@ا:الإمامخلفالقراعق"فيالبيهقيأخرجه. 3 بنالحسنطريقمن5

حدئناقال:المقدام،بنأحمدحدثاقال.المعمري،ثيببرعلي

أن@.صالزهري،عنآيوب،حدثناقال:الطفاوي،
3/1"الكامل"فيعديابنوأخرجه: 9 يقول:عبدان،سمعتقال:4

الأشعثابيعنالحديث،بهذاحذثالمعمرقيأنبغدادمنإليكتبوا

ياللهرسولأنأن@:عنالزهري،عنأيوب،عن@الطفاويعنيعني:-

فأنصتوا".قرأديذااخره:فيوزادالحديثفذكرفرس..-عنصرع

/3"الكامل"فيعدياب@ذكرفقدالمعمريالزيا@قبهدهبروايتهتفرد

1 9 وغيرهحدثناالأشعثأباأنلأجبتهم"فقال:سائليهأجابأتهعبدانعن4

فانصتوالما.قرأ@ال@ذافيه:وليس
فيالذهبيوقال"،حافظ@اصدو@،الدارقطني:عنهقالهذاوالمعمري

1/1لاعتدال!اميزانأ 8 9 3 0 غرائبولهوالرحلة...الحلمواسع"ة(4.

1"الكاملدافيعنهقالعديابنأنإلايرفعها@ا.وموقوفات 93 الرفع:3/
عنعديابنونقلفيها".لب@أشياءالمتونفي@زادموقوفة،وهيأحاديث

ةفقالالمعمري،عنحنبلبنأحمدبنال@هعبدسألت"قال:أتهسعيدابن

الحديمهيرصلونقومأصحبئهاأحسبولكنالكذ@،ينحمدلا

هذاروىالذيالتسائيئالإمامالروايةهذهفيالمعمريخالفوقد

ط.(7473)والعلميةط.(5175)الكبرى@9فيالأشعثأبيعنالحديث

في@رادأحالحيتر@عأئهعنهثكرماالرأماالسري.ترحمةآخرميعديابرقاللا(
ثقاتهم،حديثوفيححيهم،وميحاصة،البغدالمج@فيموجودهذانم@الستون

التطويلولولالأسانيد،افيريدونوالمرسل،وصلودوالموقو@تيرمعرد@@
الكذب،بتحمدلاأحمد.لناللهعدقالكماوالمممريفلك.ئينأصلذكرث
أعلما.واللهويرصلول@يزيلونال@حلاثيينمىتومأصحبولكن



التقةزيادةلالترك@:رلعلل
=

المعمرفي.منمرةألفأوثقوالشاثىالزياثفهذهفيهيذكرفلمالرسالة
حديثمنالزيادةهذهضسفيؤكدومماالزياث@،هذهضعفبذلثفبان

الزيادة.هذهدونمنمالكبنأن@عنطرقعدةمنجاءالحديطانأن@

1لاالحميديفأخرجه: 3/1وأحمد8(،1 1/2والبخاري1،0 0 3

9و@08ه@ / 1وصلم@ا@411@25 8 / 1(،238)ماجهوالن@77(،@14ا@2

9-91وه2/83والتساثي العلميةط.(869)و(648)لهالكبرى"،9وفي61

عنطرقمنبتحقيقي(977)خزيمةوابنالرسالة،ط.(187)و(526)و

عيية.بنسفيان

أليبرواية(33ولاالليثيبرواية(358)الموطأ@فيإمالكوأخرحه
فيالثا@عيطريقه،ومنسعيد،بنسويدبروابةا(وي@.الزهريمصعب
ياملا(،1/771والبخاري1(،652)والدارميبتحقيقي،(603)مسنده

2/1ومسلم وفيها/2والتساثي)106(،ثاودوأبومأ،.)(411)8
)3012(،حانوابنالرسالة،ط.(9وله.العلميةط.(90للالهالكبرى@،9

(916)المستخرجمهلأالمسندفينعيموأبو

عن(78)(114)2/81ومسلم)337(،1/871البخاريوأخرجه:

الليث.

1/8البخاريوأحرجه: ضب.عن@8012@حبانوابن@،732@61

1مسلمةوأخرجه 8 / 1/4عوانةوأبو7(،لا(114)2 3 عن(1617)5

لزهري،اعنويون@(وشعيب،لليث،والك،وما)سفيان،خمستهم:

روايةتكونهذافعلىالزيادة،هذهفيهيذكرواولممالك،بنأن@عن

لها.يلتفتولا@هايحتجلاضعيفةالمعمري

ان@.عناخرطريقمنالزيادةهذهوصردت

1الأمام!:خلفالقراعة"فيالبيهقيأخرجه: 3 بنسليمانطريقمن5

منةفوقعفرسأركب@التبيئأنأنر:عنوالزهري،الحسنعنارقم،



-

@للف@لئد@لعللفي@لجامع

بأصحابهفصلىالصلاةفحضرتيعودونه،أصحابهعليهفدخلرجله،فوشئت
قال:الصلاةمنفرغفلصافجلسوا،اجلسواأنإليهمفأومأفقامواقاعد،وهو

وفكرصهفأنصتواقرا@ذانكتروا،كترف@ذابه،ليؤتمالإمامجعلإتما9
لحدبت.ا

جرحهمتروكوهوأرقم،بنسليمانلهيتفردمماوهذا9البيهقي:قال

وغيرهما@ا.محينبنويحيىأحمد

لي@@الدوري:برواية(2577)تاريخهفيمعينبنيحيىعهقالقلت:
تركوهأ،":(142)الصغيراالضعفاء1فيالبخاريعهوقالفلسا"،يساوي
.(24يلاوالمتروكوناالضعفاء1فيالشايئوضعفه

بعضنستخلصأنمنبدلاالزيادةلهذهمنالةمنقدمناهماوبعد
منها:لأمورا

مسلمأالإمامو)نبحال،تصحلافأنصتوا"قرأذاد@زياثه:إنا-
صححها.آئهيرونالأكئرلكنيصححها،ولمقومعندآعلها

الثقةصزياثةثقة،منزيادةهيإثماالزياثةهذهإنقال:من-2

رذترجحكلهاالترجيحقراثنلأنةالدليلإقامةعليهوجبالقبولتستوجب
الزيا@ة.هذه

كماالبتةتضعيفهيستلزملاما،روايةفيخطأهأوالراويوهمإن-3

كميةعلىذلكيقاسنماد@الأحمر،خالدوأبيالتيميلسليمانالحالهو
الثقاتلروايةموافقةصحيحةرواينهجلكانتفإذاالثابتة،الصحيحةمروياته

يخطئلاالذيوسبحاننسبيئ،الأمرفهذاالشير،والوهمالخطأيضرهفلا
بهم.ولا

1/6@االأشرافتحف@9واظر: 4 6وا/(1485)4 4 6وا/(1497)8 5 7

6وا/(5231) 6 6وا/(5291)0 6 6وا/(5421)4 7 إتحافو"1(،560)1
2/2لمهرة!ا 97(1756).



التقةزيا@ةرلترك@:للعلل
-

بروايةيؤخذوإنماا@ثر،بروايةيؤخذولاترد@لزيادةوقد@

نلكردبهاوينرجحلدى@لنقادنقوم@خرىلقراننوحفظاعدداالأقل

موسى،بنألوبعنالئوري،عنالرزاق،عبدرواهمامثاله:@لزيادة،

سلمة،أمعنرافع،بناللهعبدعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعن

الجنابة؟لغسلأفأنقضهرأسيضفرأشاإنيالله،رسولياقلت:قالت:

تفيضبنثتمحثيات،ثلاثر@سكعلىتحثيأنيكفيكإتمالا،"قال:
(1)

.@فتطهرين@لماععليك

1/2عوانةأبوطريقهومن1(،046)الرزاقعبدأخرجه: 5 1(867)

المسندفيإنعيموابو)756(،الكبير@32/@فيوالطبراني9(،ايلاوا/362

الرزاتعبدعنالدبري،إبراهيمسإسحاقطريقمن(737)المستخرجا

بهذا

الرزاق،عبدعنالمصئفراويوهوإبراهيمبنإسحاقيهالحديث

1/5"الكامل9فيعديابنعهقال أبوهأحضرهالرزاق،عبداستصغره":60
غيره،فرأأي:الرزاق،عدعلىقرأنايقول:فكانجدا،صغيروهوعنده

الذهبينقلهفيماالدارقطنيوقالمنكر"،بحديثعنهوحدثصغيرأوحضر
1الاعتداال@1/ميزانفي 8 رأيتماصدو@الحاكم:روايةفيك@(:)ا1

يدخلهلشئلوعندما"الثأنهذارجالمنيكنلمةقيلإتماخلافا،فيه

كانالمانفسه:المصدرفيالذهيوقالوالله!،إيقال:الصحيح؟في

الرزاقعبدمنسمعبه،واعتىأبوهأسمعه@إثماحديت،صاحبالرجل

ليالررايةمكنا
"

صنبحيئ!انت"الروابة.ووحهتبضبنادنمة"صلمصحيح

الروايةوجاعطالأفحال،عط@ل@مىتميضي،3"والجعة.الجمل،عطفبد
1/2عوالةابيعندتيضي،لحنممكدا: 5 لجمأبيرعند(9)ول2لهلأوا/لعلأول2

1للاالرزاقعدعندالروايةوجاع@3(،7يلادالمتخرجافي ا/عوالةوألي4(،0

أبيعندالروايةوحاع@لتصبيأ،.(737)دالمستخرجمهفينميموأبي9(،ال@2مما
1/12نة@@ لفصينا،ة(658)و(657)/23الكيرأ"فيوالطراني)768(،5

دتنرفيا.(259)دالتحقبئ،فيالحوريالنعدالروايةوجاع@



-

ئديللف@ا@لعلل@لجامعفي

احاديطالرزاقعبدعنروىلكننحوها،اوسنينسبعابنوهوتصانيفه

بهتفزدممامعروفةهيأوبها،فانفردمه؟هيهلفيهاالرثدفوقعمنكرف

عبد

هذا.فيالدبري

1مسلمفأخرجه: 7 8 / فيحزمابنطريقهومنه(،ل@(330)1
2المحلى،9 8 / حميد.بنعدعن2

1/1البيهقيواخرجه: 8 الرمادقيمنصوربنأحمدطريقمن1
عنالرزاق،عبدعنمنصور(بنوأحمدحميد،بن)عبدكلاهما:

الحيضةلغسلأفأنقضةرأسيضفرأسذإنيبلفظ.الإسنادبهذاالثرري،
الحيضة.لفظة:بزيادةوالجنابة؟،

أحد،عليهايتابحهولمالثوريعنالرزاق،عبدلهاتفرداللفظةوهذه

مصئفهوفيالمذكورةاللفظةبزياثةالمصثف،9خارجالرزاوعدرواهوهكذا

عنه-إسحاقروايةاي:الأولى-رواتهعلىتوجالرزاقعبدان

1/7ومسلم51،3-6/413أحمدفأخرحه: وأبو)85(،(033)81
(511)@التحقيق"فيالجوزيوابن1(،69)وا/362(867)1/152عوانة

هارونبنيزيدطريقمن

1/2عوانةأبووأخرجه: 6 يزيدبنمخلدطريقمن(917)4

علي.بنعمرطريقمن(737)لاالمستخرجالمسند"فينعيمأبوواخرجه:
ذكردوننفسهلإسنادبالثوري،اعنوعمر(ومخلد،)يزيد،ئلاثتهم:

الحيضة.

(2)

(3)

أ،بوا@1
المرب"القر@نافيالوق@فيلمذهبهداودأبوفيهطحنحاف@تقتم

7لا"دالتقريبعابد"قض،تققي@وهو: 78).

.(6540)التقريبه1@أوماملهصدوت"أومو



التقهزيادةلالثترك@:لالحلل

-

الحيضة-ذكردودمنلأولى-االروايةعلىالئوريوتوبع

ا/عوانةأبوطريفهومنبتحقيقي،(106)مسندهفيالثافعيفأخرجه:

2 5 2وا/مأ6له2 والبيهقي)976(،الأوسط!"فيالمنذروابن1(،9لا63
1/1 8 1ويلاالعلميةط.(271)لهوالاثار"،السنطمعرفةوفي1 ط.(42

.(251)لبغويوالرعي،ا

والحميدي)73(،راهويهبنسحاقد@)797(،فأبيابن:@وأض
6/2وأحمد)492(، لترمذيوا)306(،جهمابنوا)152(،وددابووأ8،9

1/1والتسائي1(،50) 3 (238)والعلميةط.(243)لهالكبرى"،9وفي1

(246)خزيمةوابنالما(،الجارودوابن)7596(،يعلىوأبوالرسالة،ط.

1/2عوانةوأبوبتحقيقي، 5 2وا/(8يثلأ2 6 حبانوابن)919(،و(9يلاا4

1/1والدارقطني6(؟هيه/23الكبير""فيوالطبراني1(،1رو 1 ط.3

3(،7للا"المستخرحالمسند9فيلمحعيموأبوالرسالة،لأط.وللا.العلمية

1/1والبيهفي بنسفيانطريقمن(2هيه"التحقيق1فيالجوزيوابن7،8

-

1/1مسلم 7 1/2عواتةوأبوه(،له(+.)9 5 منمأ6يه2

القاسم.بنروحطربق
ط.ا(ك@2)والعلمبةط.(1821)"الأوسط"فيالطبرانيوأخرجه:

طهمان.بنإبراهيمطريقمنالحديث

ذكرثونبه،موسى،بنأيوبعنيهأو)برا@وروح،)سفيانطثلاثتهم:

@ا.صحبححسنحديتهذا9الترمذي:

لكونوذلثمظرد@لشتالحديثقواعدانيتبينالحدياهذاوفي

وهماالثقاتمناثنينروايةعلىترجحتيإبراهيمبنإسحاقرواية

ميروايتهماأنيرىالأولىللوهلةالناظرأنعلمأوالزماثي.حميدبنعبد

الحيديإ.الم@دمنالمطبوعسسقطسماد(1)



-

@للف@اثد@لعللفي@لجامع

نرجحجعلتناالرزاقعبدعلىوالاختلافالمتابعاتكئرةولكنالراجحة،
أعلمواللهلأولى،االرواية

الحيضة.روايةردإلىالعلمأهلمنلفيفذهبوقد

1ثاوثلأأبيس@نهذيطعلىإحاشيتهفيالقيمابنفقال 2 9 فقد":1/

نيواختلفالجنابة.علىفاقتصرأيوبعن3،القاينوروحعيينةابناتفق

وقالصروح،عيينةابنقالكماعنههارونبنيزيدفقالالئوري،عن

بالصواب،اولىالجماعة@روايةوالجنابة؟للحيضةأ@أنقضهعنه:الرزاقعبد

وقدفكيفوروح،عيينةابنروايةلرجحتعليهيختلفلمالثورفيأنفلو

أنعلمحقهالنظرأعطىومنالجماعة؟روايةمثلهارونبنيريدعنهروى
الحديطإ.فيمحفوظةليستاللفطةهذه

2/1الباري!دفتحفيرحباسوقال لفظةاعنياللفظة-لأوهذه:10

رواهافقدمحفوظة،غيروكأثهاالثوريعنالرزاق،عبدبهاتفردالحيضة-

حديثمناللفظةهذهأيضأرويتوقديذكروها،فلمالور@عنواحدغير

يسمعلموالحسنضعيف،وسالمسلمقعامعنالحسئ،صالخياط،سالم

"سلمةأممن

1الغليل!إرواء9فيالألبانيالئيخوقال 6 8 / ذلكومن"ة(13للأ1

عنبهاالرزاقعبدلتفرديئت،لاشاذالحديثفيالحيضةفكرأنتبين

عنالفاسم،بنصروحعييةولابنعنه،هارونبنلبزيدخلافاالثوري

لما(.9)الصحيحقه"فيهذانحووقاليذكروها"لمموسى@إتهمبنأيوب

مطرلمحةفواعدتضبطهلاعلمإنهالحلل.إعلمعنلاحومصطفىمميادأبرانيقال(1)
حمغتحتهاتندرحكليةتواعدمجمرعةأوكليةقاعدةتحتيدخلولاوأبدأ،ثلفما

فيينفدحساومعالنرجحت،ومعالقراننمعدانرعدهمالتحليلبلالحرنبات،
انظر.مخلمفلترجيحاتمتنرعةأمنلةساقثموالخبرظالسعارسةلطولالاقدنمس
5وأخاس@هااالحلة"الايعكتابه 90-61.

6علله.فيالملبيسعل!قال(2) وكانسها،بسمعو@سلسفأمرأىالالحسن5
هنهخزجمنأجدولمعنها"،روتوقدسلسةأمتحدمالحسنموكانت(صغيرأ،

يةلرواا



الثقةزيادةلال@ثترك@:لالعلل
=

رواهحديثعنأبيدالسألت:(189)"العلل9فيحاتمأبيابنقال

سعيدعنموسى،بنأيوبعنسفيان،عنالأصبهاني،حفصبنالحسين

امرأةإنياعارسولياقلت:قالت:سلمفأمعنرافع،أبيعنالمقبرفي،
حئيات،ئلاثيكفيكإنمالا،"قال:الجنابة؟منافأنقضهثرأسيضفرأشد

سعيدهوإتماخطأ،هذايقول:أبيفسمعت.@نتطهري@لماهعلبك@بطثم

عنسلمفأمعنسلمة-أممولىرافع-بناللهعبدعنالمقبري،

@ه.النبيئ

يعنيكاننف@خطا"؟!هذا"بقوله:حاتمأبويعنيمافايأصلالت:
رافعبناللهعبدنفسههررافعبافلىنرافع،أبيعنأثه

.@حاتمأبيلابنالعللعلىتعليقة"فيالمقدسيالهاديعبدابنقال

ائممولىرافع-بناللهعبدفإننظر،خطأ"هذا"حاتم:أبيقولوفي2:9له
ابنذكروقدبكنيته.وبعضهمباسمه،ذكرهفبعضهمرافع،أبوكنيته:سلمة-

فيه:قالبعضهموأنرافع،أبوكنيتةأن.-(2)كتابهفيأبيه-عنحاتم،أبي

انتهىأعلم!واللهزرعفأبرقالهرافغ()ابنوالصحيحرافع(أبيبنالله)عبد

كلامه.

2المحلى""فيحزمابنوقال 8 / هاهناقوله"الحديث:روايةبعد2

الحيضفيالنقضوأماغير،لاالجنابةإلىراجعوالجنابة-للحيضةيعني-

حدياأنإلاواجب.بهالأخذلكانكذلثكانولوبهماوردقدفالنص

ر@سكانقضي"الحيض:غسلفيلها@البيئبقولذلكنسخ@الهاعائثة

بنهثامحديثأنإلانعم،قلنا:الحديثبهذاالأخذفوجصو@فتسلي!

ومثبتحكمازائدهوالحيضةغسلفيضؤهابنقضالراردعاثئةعنعروة،

شرح"فيالنوويوفالتركها!.بجوزلاوالزياثةسلمفأمحديثعلىشرعأ

2/2مسلماصحيح 1 ضفائرأنالجمهورومذمبفمذهبنا)133(:إعقب0

ل@ه.رافع:بناللهوعبدك@(.5)اتقريبه"الظر.(1)

5/6يلاوالتعددالجرحلأ( 1(247).



=

@للفالالد@لعللفي@لجامع

لمنقضغيرمنوباطنهظاهرهشعرهاجميعإلىالماءوصلبذاالمغتسلة
سلمةأموحديثنقضها،وحببنقضهاإلايصللمداننقضها،يجب

إيصاللأننقض،غيرمنشعرهاجميعإلىالماءيصلكانأثهعلىمحمول
الحسنوعنحال،بكلنقضهاوجوبالئخحيعنوحكيواجب.الماء

أمحديثودليلناالجنابضدونالحيضغسلفيالنقضوجوبوطاوس
كالمرأظ.فهوضفبرةللرجلكان@)نسلمف

1/1الجرار"لأالسيلفيالوكانيوقال 1 يجبلااثه@اوالحاصلة5

الحيضفيولاالجنابةفيلاالشعرنقضالمرأةعلىولاالرجلعلى
المرأةعلىإيجابهلمالمرأف@ونالرجلعلىالجنابةفيفإيجالهوالنفاس،

عرفت.كماعليهيعولماإلىذلثكليستندلموالنفاسالحيضغسلفي
ماهوالحيضفيلرأسهاالمرأةنقضوجوبعلىبهاماوأشت

وغبرهماالشيخانأخرجه:
(1)

ولمحائفقوأنامكةقدمتقالت:عائئة،عن
فقال:الله-جيرسولبلىفلكفكوتوالمروة،الصفابينولابالبيتأط@

يقتضيلابالحجهذاواختصاصدابالحجو@مزو@متشطير@سكانقضي"
بالامتئاطاقترانهثثمالتنظيف،مزيدفيمدخليةوللحجلاسيماغيره،لتبوته
.9تقدممامعارضتهعلىيقوملاثموجوبصعدمعلىيدلأحديوجبهلمالذي

عليه.واختلفالليئي،زيدبنأسامةالمقبريسعيدعنالحديثوروى
وكيع،عن(38)راهويهبنلاسحاقمأ،.3)شببةأبيابنفأخرجه:

امرأةأنيع@النبيئسألتأنهاةسلمةأمعنالمقبريعنأسامقحعن
ثلاثأ،ر@مكعلى@حفنيقال:!اغتسلت؟إفاأصنع@كب@الرأسضفرشديدة

@نمزيثثم
(3)

فمزظ.حفنةكلأثرعلى

2/1البحلىيأخرحه(1) 7 2ومسلما(،هللأه2 7 / 1لا4 ثاودوابو1(،11)(21
(1781).

"المقبريريدلنأسامةدكلنيخة:ابياب@ص@مي(2)

النهاية"وانظر:خطأ،وموغمرظ،اغ@ري...بل@:إ"المصن@"مطوعنيتصحف(3)
)غمز(.ماثةالحديشاغريبير



التقةزيادةلالشترك@:لالعلل

موسى.بنال@هعبيدطريقمن(1157)الدارميوأخرجه:

الصائغ.نافعبناللهعبدطريقمن(252)داودأبووأخرجه:
1/1البيهقيوأخرجه: 8 عون.بنجعفرطريقمن1

عنعون(بنوجعفرنافع،بناللهوعبدموسى،بنالله)عبيدثلائتهم:

إلىامرأةجاتقالت:سلمقطأمعنالمقبري،عناللبثي،زيدبنأسامة

ر@مكملى@حفني"قال:عقده،أورأسيضفرأشذإنيةفقالتلمجعالنبي
فمزقدا.حقةكللثرعلى@نمزيثتمحفناتثلاث

8@االأشراتداتحفةفيالمزيقال 9 / 1 أسامة:حديثبعد(18151)2

لأ.المحفوظوهوسلمة،أمعنرافع،بناللهعبدعنالمقبري،عنووي

1/1البيهقىوقال وهبابنروايةفيزيدبنأسامةوقصر@اسنا@ه":81

روايةمنأصخموسىبنأيوب@روايةسلمة...أممنسمعهسعيدأأنعنه

زيدلأ.بنأسامةيحفظلمماإسناثهفيحفظوقدزيد،بنأسامة

1/1"النقيالجوهر"فيالتركمانيابنوقال مختلفتانالروايتان":82

همابلبالأخرديإحداهماتعللانينبغيفلاوأيوب-أسامةروايةأي:-

أسامةروايةوفيأيوب،روايةفيسائلةهيسلمةأمأنوذلكحديثان،

قالت.سلمفأمعنالبابهذافيالرواياتبعضوفيغيرها،امرأةالسائلة

الحديث.فقالت:...عندهوأنالحيم@اللهرسولإلىلأنصارامنامرأةجاع@

لأسامةفرواهسلمةأممقسمعهسعيدأأنعلىلحملواحداالحديطكانولو

كذلشالا.لأيوبفرواهعنهارافعابنمنايضاوسمعهكذلك،

سألتأنهاسلمة:أمعنرواهكذلكأسامةأنالقولهذاعلىويعكر

بينرافعبناللهعبدالإسنادمنأنقصأسامةأنعنفضلأالنبي

سلمة.وأمالمقبري

7-69@االأربعةالمذاهبعلىالفقه@فيكماالحنابلةقال أما"0

فيلماالجنابةمنالغسلفيشعرهاضفائرنقضعليهايجبلانهاف@المرأة
إلىالماءيصلحتىشعرهاتحريكعليهاالواجببلوحرج،مقةمنذلث



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

منالغسلفيهذافقط.ضفائرهاتنقضأنلهايندبنعم@أصولهجذوره-

شعرها.ضفائرتنفضأنعليهاي@فمانهاالحيضمنالغسلفياماالجناتجي
ومققه.حرجيهفلبم@كثيرا،يكررلالأتهوذلك

سلمة.أمعلىموفوفاالحديطوروي

بنعليطريقمن(682)الأثر@الأوسط"فيالمنذرابنةفأخرجه

عقصهنتنتقضلاقالت:أتهاسلمةأمعنمحمدأمعنجدعان@بنزيد
جنابة.ولاحيضمن

أئهكماضعيفوهوجدعانبنزيدبنعليفيهالحدياوهذا
مرفوعأ.سلمةأمعنالحديثروواالذينالثقاتلفظ

المسند@9/أطرافو")27181(،12/101"لأشراتاداتحفةانظر:
0 18/1المهرقهإتحاتو")47521(،24 2 5(23436).

زائدفروىمابالشذوذ:عليها@لمحكومالثقاتزياد@تومن@
حجربنوائلأنأبي:اخبرنيقال:كليب،بنعاصمحدثناقال:

يصلي،كيف@اللهرسولإلىلأنظرنتلت:قال:أخبرهالحضرمي
يدهوضعثمأفنيه،حافتاحتىيديهورفعفكبر،قامإليه،فنظرتقال:

أنأرادلماقال:ثموالساعد،والرسغاليسرىكفهظهرعلىاليمنى

يديهفرفعرأسه،رفعثثمركبتيه،علىيديهووضعمثلها،يديهرفعيركع

رجلهفافترشقعد،ثمأفنيه،بحذاءكفيهفجعلسجد،ثتممثلها،
مرفقهحدوجعلاليسرى،وركبتهفخذهعلىاليسرىكفهفوضعاليسرى،
رفعثتمحلقة،فحلقأصابعه،بينقبضثماليمنى،فخذهعلىالأيمن
برد،فيهزمافيفيفلكبعدجئتثمبها،يدعوشحزكهافرأيتهأصبعه،

بنبرفلدعليوالدامرأةوهيمية:وسقال(اشطعدتداميةمي.محمدأم(1)
5لهلنقربج@ا1لأمماولتحدعان، ول.3

.(4كلاياالقفرسه)2(إ



النقةزيادةلالثترك@3:لاللع
-

البردمنالئيا@تحتمنأيديهمتحركالثيابعليهمالناسفرأيت

3أحمدأخرحه 1 8 ا/"للوصلالفصل"فيالخطيبطريقهومن4،/

4 2 5-4 2 5وا/الهجرةط.6 41-5 4 الصمد،عبدطربقمنالعلميةط.2

الوارث.عبدابنوهو

لبيهقيوالتحقيقي،(714)خزيمةلنوا)7531(،رميلدااوأخرحه:
1 3 2 / عمرو.بنمعاويةطريقمن2

مهدي.بنالرحمنعبدطريقمن(2له.الجارودابنوأخرحه.

2/2لتسائياوأخرجه: 61-2 (963)لهلكرىا،ا1وفي3/37و71

بناللهعبدطريقمنالرسالةط.(1921)و(965)والعلميةط.(1911)و

لمباا

مأ،2)/22الكبير!9فيوالطبراني)0681(،حبانابنة

4@اللوصلالفصللافيوالخطيب 2 6 / 5وا/245-الهجرةط.1 4 ط.3

الملك.عدبنهاموهوالولبد،أبيطريقمنالعلمية

المبارك،وابنالرحمن،وعبدومعاوية،الصمد،)عبدخمستهم:

السابق.لإسنادبازائدة،عنالوليد(وأبو

عبارةمتنهفيأنإلابصحته،يوحيماثقاترجالهمتصلإسنادوهو

بهاتفردالطريقهذامنإلاتجئلمالزياثةهذهلأيحركهافقوله:ةشانة

الزباثة،بهذهالحديثهذاروىأتهتقدمفكمافيهاعليهاختلفوقدزالدة.

ثونها.ايضأ@نصرواه

فيالخطيبطريقهوص)76(،اليديناالرفعفيالبخاريأخرجه:فقد
4"للوصللالمصل 2 7 / طريقمنالعلميةط.وا/345الهجرةط.1

المبارك.بناللهعبد

2-2/27البيهقيوأخرجه: 2و8 رجاء.بناللهعبدطريقمن8

أحمدررايةلمط(1)



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الوليد.أبيطريقمن(727)داودأبووأخرجه:

عمرو.بنمعاويةطريقمنبتحقيقي(480)خزيمةابنوأخرجه:

الوليد،وأبورجاء،بناللهوعبدالمبارك،بنالله)عبدأرلعتهم:

جميعأنإلالايحركها،عبارةثونمنفذكرهعاصمعنزائدة،عنومعاويق

زائدفطريقمتنفياللفظهذاذكرفالراجحمختصرة.جاتالرواياتهذه

علىيدلومماالحدياهذافياللفظةهذهإثواجفيوهمقدزاثدةأنإلا

عقبخزيمةابنفالفقداللفظة،هذهذكرعلىيتابعلمأله@رلا:

الخبر،هذافيإلا)يحركها(الأخبارمنشيءفيلي@"بتحقبقي:(417)

2/1البيهقيوقالذكرط،رائدة بالتحريكالمراديكونأنفيحتمل":32

واللهالزبيرابنلروايةموافقافيكونتحريكها،تكريرلابها،الإشارة

."أعلمتعالى

يعكرماانإلاجم،علمصاحبإماممننفي@تأويلوهذاقلت:

نفياينفيوهذايحركها@اأصبعهرفع@روايتهفيجاءأتهالتأويلهذاصفو

بذلك.مقصوثةنفسهاالإثارةتكونأنقاطحا

منه:وأوثقأكثرهممنخال@قدإتهئايخا:

ايشصبحهلحليركانك@النبيئأن@وفيها:الحديتهذاقلثكرماالزبيرالنرواية

الروايتي@بينالحمعطريقةعلىمومذاليالببهقيكحمإنثم@يحركها!لاثحكا
وصيحهالجمع،@لعومال)يحركها(النافةاللفظةمذهفيالدارةألادأتهبمعنى

لوجهيى.مردود
فلنمتكاتة.كيرهناوالروايكالرراياتتكا@ؤبعدإلاالجمعبلىيصارلاة@لاول

الصحيحةالروابةفهيدقطالإنارةأماافقات،مىالحمعلمخالمتهشاذةزاندةرواية

عليها.الرواةاتفئاقي

إذالإشارة،عيرالتحريكدمان)التحريك(على)الإشارظحمليمكنلا@لثاني.

حاءلمعل@افحريك،أماالأصبح،ليالثساتمينةرتفيدالرحيد،علىتدلالإشارة

بي@لمرقأربدلابعنمتنا@يتان.@هماالاستمرار،علىيدلالذيالمصارعلصجة

لتحربك.وارةلإناا



الثقةزيادةلالهضك@:لالعلل
-

4/3أحمدطريقهومن)2252(،الرزاقعبدأخرجه:@قد 1 3و7 1،8

3/3والنسائي .@ولث@11(العلميةط.(1187)لهالكبرى!،"وفي5

"للوصلالفصل"فيوالخطيبول،1)/22الكبير"9فيوالطبرانيالرسالة،

1/4 29-4 3 الثوري.سفيانطريقمنالعلميةط.وا/845الهجرةط.0
2/2ئيلنساوام@(،5)لحميد@اخرجه:وأ 3 3-3/34و6 وفي5

خزيمةوابنالرسالة،.@(8711)والعلميةط.(1861)لهالكبرى"،9
ا/والدارقطني)58(،/22الكبيردا@فيوالطبرانىبتحقيقي،(713)و(691)

2 9 ا/"للوصلالفصل1فيوالحطبالرسالة،ط.(1120)والعلميةط.0

4 27-4 2 4و8 2 5وا/الهجرة.@8 44-5 4 5-54وه5 4 العلميةط.6

عيينة.بنسميانطريقمن

4/3أحمدوأخرجه: 1 بتحقيقي،(6ويثا(697)خزيمةبنوا93،1و6

1/4"للوصلالفصل@افيوالخطب)38(،/22الكبير!دافيوالطبراني 3

4 3 5ووا/945الهجرةط.1 49-5 5 شعبة.طريقمنالعلميةط.0

مأ،67)و(081)ماجهوابن)759(،و(72للاداودأبووأخرجه:

3/3والتسائيئ ط.(1189)والعلمبةط.ا(االم@لهالكبرىإ،"وفي5

للوصل!الفصلفيإوالخطيب)68(،/22الكيرا"فيوالطبرانيالرسالة،
4 3 5 / المفضل.بنلرطريقمنالحلميةط.وا/555الهجرةط.1

مأ،.)/22لكبير!ا"فينيلطبراوا)0201(،لسيئلطيااوأخرجه:

1/4@اللوصلالفصل"فيوالخطيب 3 5وا/الهجرةط.1 5 منالعلحيةط.0

سليم.بنسلامالأحوصأبيطريق
وابن)219(،وامأ.)ماجهوابن)0258(؟شيبةأبيابنوأخرجه:

طريقمنا(لما5)حبانوابنبتحقيقي،(713)خزيمةوابن)202(،الجارود

إثوش@.بناللهعبد

2/1البيهقيئوأخرجه: 1/4"للوصلالفصل"فيوالخطيب3،1 32-

4 5-255و:الهجرةط.33 اللهعبدبنخالدطريقمنالحلميةط.35

سطي.لواا



-

@الف@لئد@لعلل@لجامعمي

4/3أحمدوأخرجه: 2/7والبيهقيئ1،6 فيوالخطيب1،1وا2
1/4"للوصلالفصل" 3 5وا/355-الهجرةط.4 5 طريقمنالعلمية.@4

اد.زبنالواحدعبد

4/3أحمدوأخرجه: لخطيبوا)ممه(،/22لكبيراا"فيلطبرانيوا1،8
4"للوصلالفصل"@ي 37 /1-4 3 655وا/الهجرةط.8 العلبةط.75
معاوية.زهيرسطريقمن

الفصل"فيوالخطيب)09(،/22الكبير!9فيالطبرانيوأخرجه:
1/4@للوصل 3 1/5والهجرةط.2 51-5 5 عوانة.أبيطريقمنالعلميةط.2

الربغ.بنقي@طريقمن(7لا/22الكبيرلأ9فيالطبرانيةواخرجه
جامع.بنغيلانطريقمن)مه(/22الكبير@ا"فيالطبرانيوأخرجه:
1/4"للوصلالفصل"فيالخطيبوأخرحه: 3 5وا/الهجرةط.6 5 5

حميد.بنعبيدةطريقمنالحلمةط.

كئير.أبيبنموسىطريقمن(89)/22الكير!"فيالطبرانيواخرجه:

1/4"للوصلالفصل"فيالخطيبوأخرجه: 34-4 3 الهجرةط.5
5وا/ 54-5 5 جريرطريقمنالعلمية.@5

سعيدبنعنبسةطريقمن(87)/22الكبير""فيالطبرانيواخرجه:
لأسدي.ا

1/4للوصل،الفصل"فيالخطيبوأخرجه: 5وا/الهجرةط.33 5 3

عمر.بنصالحطريقمنالعلميةط.

محمد-وهوفضيل-ابنطريقمن(713)خزيمةابنوأخرجه:

الأحوص،وابوولر،وشعبضعيينفوابن)الثرري،جميعهم:
وغيلانطوقي@،نة،عواوأبووزهير،حد،الواوعبدلد،وخالله،اوعبد

كليب،بنعاصمعنومحمد(وصالح،وعنبسة،وجرير،وموسى،وعبيدف
@ايحركها@،عبارةيذكرلمأحدأأنإلاالأولىالروايةبلفظوائلعنأبيم@عن

المتقدم.خزيمةابنكلامفحوىيتجلىوبهذا



لثقةازيادةلال@للإل@ضك@:
-

أنهإلاالمن،هذافيشألهوعلوزائدةثقةفيثكأحدولاقلت:

خالففإنالحقاظ،منوطبقتهموشعبةالسفيانينإلىيرتقيلاحالوبكل

نفساعئرةثمانيخالفوقدبهفكيفرواية،طر@الرواةهؤلاءأحدزائدة

مخالفتهمنزائدةروايةفدوذعلىأ@طولي@و)تقانا،ضبطابفوقونهمنفيهم

أمورثلاثةهناكالحديط،هدافيالبحثنختمأنوقبلوشعبة،السفيانين
المناثة.تستوجب

1حا@تية:"-س@المبيصلاةصفةفياالألبانيالحلامةفكرهماا- 5 9

نعمقال:الصلاة؟فيبإصبعهالرجليث@رهلأحمد:الإماموشئل"فقال:

8أحمد:الإمامعنمسائلهفيهانئابنفكرهشديدا، انتهى."0

فظاهرعكسه،لابالتحريكقالمنعلىحجةيكونالكلاموهذاقلت:

ي@.هوكماالتحريكعلىولي@الإشارةعلىيدلأحمدالإمامكلام

أنيذكرلمالألانيالثيخهناوأقصدبالزياثة،قالمنأن-2

وقدبسرعة،اليساربلحاليمينمنو)نمااسفل،إلىأعلىمنالحركةهية

وقاةالحكمةقناةفيالبرامجأحدفيالحوينيإسحاقأبواليئذكر

فقال:العنكبوتيةالشبكةمنوالصورةبالصوتعنديمحفوظوهوالناس،

السبابةرفعفيهابطريقةالتثمهدفيإصبعهيحركراهالألبانيالئيخإن"

دلثفيعندكفهلما،بطريقةإصبعكتحركأراكفقال:ورفع،بخفض

الصلاةإ.صفة"كتابكممنهوإتماالحولني:الثحقال

ويخفضهايرفعهاأقلولميحركها،قلت:إثماالألباني:الثيخفقال

مكانهافيويسرةيمنةيحركهافهويحركها:كيفوأراهوخفضرفعفهذا

صريحاإ
(1)

نتهى.ا

منعندحتىصحيحغيرأسفلإلىأعلىمنالتحربكفإننقلت:

2/9وأثلتطلامح@صياالالمقهالطر.المالبهة.تالوبهدا(1) دابال@علىوالالففه0،3

1لأربحقاا 5 2



-

@د@يللط@لعللفي@لجامع

إلىإشارةتحريك،دونالاشارةالصوابوأنالثاذفالزياثةهذهبصحح
والبنان.واللسانالقلبتوحيديجتمعحتىال@هتوحيد

زيادةلقبولمئالأيكونأنيصلحمماهذاإنيقول:أنلقاتل-3

هنا.إعادت@عنيغنيبماذلكمنالةتقدموقدالئقة،

ذكرفقدالصدد،هذافيالعلمأهللبحضكلامأأنقلأنأريدأنيإلا
له:كتابفيالوادعيمقبلالثخطلابآحدقال"نصه:ماالباحثيناحد

إبراهيمأبيالعلامةالإمامبشيخنانجمااالوادعيالرحمنعبدألوئيخنااجتمع
بدارأكثرأوسنواتخمم@قبلال@هحفظهالوصابيالوهابعبدبنمحمد

لدمجالحديث
(1)

حولنقاشفدارمعهماحاضرأوكنتالعصر،علاةبعد
فدامةبنزائدةإنالله:حفظهالوهابعبدبنمحمدالثخفقالالزيا@ة،هذه

أبوئيخنافأجابهالزياثة،هذهصححقدالألبانيالثيخو)نئقف
فيزائدةبهاتفزدزياثةعلىحكمقدالألبانيالشيخإننحآف@.الرحمنعبد

خالفقدالحديطهذافيوهوبالذوذ،راويينفيهاوخالفآخرحديث

شاذ"الدنيافيفليسشافقالزياثةهذهتكنلمفإذاراويا،عشرخمسة

8و(17811)8/337"الأشراتتحفة"ةانظر (78311)ك@8/

8/33و(17841)و 5المهرة!إتحافوإ1(،1786)9 8 / 1 36(11 7 27)

13/6و 6 13/6و(17279)5 6 6(17280).

الوجه.هذاغيرمنالحديطهذابنحورويوقد
3"الكامل"فيعديابنأخرجه.فقد 2/1والبيهقيما،7/ 3 من2

ابنعننافع،عنزيد،بنكنيرحدثناقال:الواقدي،عمربنمحمدطريق
."للشيطكمذعرة@لصلاةفيالاصبعتحريك"قال:@،التببئعنعمر،

بالقوي،ولي@الواقدي،عمربنمحمدبهتفرد"عقبه:البيهقىقال
الصلاةفيالجلوسفيأصبحهالرجلتحريكقال:اثهمجاهدعنوروينا

يراليمن.(1)
الحلبشه.أململتقىالحمكبوتيةإالتكةعلىمقالس(2)



النقةزيادةةلهضك@العللإ
=

الوهذهالواقدفي:علىالحديطهذامنكرأعدفيابنوقالللشيطان،مقمعة

ومنمحفوطة،غيركلهاأثكرها:لموالتيللواقدي،أمليتهاالتيالأحا@يث

روايةمنإلاعنهممحفوطةغيرالأحاديثفتلكالثقاتمنالواقديعهيروي

الضعفبينوهومحفوظة،عيرالواقديأخبارومتوننه،والبلاءالواقدي

3/3لأالمجموع!فيالنوويوقال 01-3 المرو@الحديثوأما":02
للطان،مذعر:@لصلاةفيالاصبعدقحريكالنبيء@روعنعمر،ابرعن

."بصحيحفليس

يسلملاأتهإلاعمر،ابنعنالحديطهذايحارضمارويوفدقلت:
نذوذ.من

4الثقات،"فيحبانابنأخرج:فقد 4 8 عنزيد،بنكثيرطريقمش7/

علىالئمنىيدهيضعكانالهعمر:ابنعننافع،عنمريم،أبيبنمسلم

يحركها،ولابماصبعهوشيراليسرى،ركبتهعلىاليسرىويدهالئمنى،ركبته

يفعلة.جم@اللهرسولكانويقول:الشيطان،مدب@إتهاويقول:

إلاله،معارضوهوقبلهالذيالإشادمنأقو@الإسنادوهذاقلت:

فيه.الذودوجهوهذاالطريقهذامنإلاتأتلميحركهالماولا"عبارة

منهمأحديذكرفلمعمراب@عنةعديىطرقمنالحديثهذارويوقد
يحركها".ولالفظة:إاي:اللفظةهذه

ليمالكأحرجه:فقد
الحسنبنمحمدبرواية(144)الموطأ"@ا

مالكطريقومنالزهري،مصعبأبيبرواية(494)والليثيبرواية(235)و

1لهالأم،،@اوفيبتحقيقي(253)مسندهفيفعيانأخرجه: 1 6 / ط.وفي1

/2ومسلم2/6،5وأحمد)9323(،و(3ي@0الرزاقوعبدالوفاء1/762،

فيو37-3/36ثئوالئسالما(،7)وأبو@اود1(،1يلا(058)09
حبانوابنالرسالة،ط.(1191)والعلميةط.(1190)لهالكبرى"،"

2/1والبيهقيا(،كا2) 3 (36ويعاالعلميةط.لم@()الهالمعرفته،9وفي0

.(675)لبغويواعي،لوا0ط



@لف@الد@العللفي@لجامع

2/4أحمدوأخرجه: شعبة.طريقمن5

3/3التسائيئوأخرجه: 1لالهالكبرى"،"وفي6 العلميةط.(18
منبتحقيقي(217)خزيمةوابن)7675(،يعلىوابوالرسالة،ط.(0911)و

سعيد.بنبحىعنسفيان،طريق

2/9ومسلم2/1،0وأحمد0(،3)مالرزاقاعبدوأخرجه: 0(580)

سفيان.عنبتحقيقي(712)خزيمةوابن)611(،عقب

وهيب.طريقمن2/73أحمد:وأخرجه:

والبيهقيا(،مما7)حبانوابنبتحقيقي،(719)خزيمةابنوأخرجه:
1 3 2 / جعفر.بنإسماعيلطريقمن2

محمدبنالعزيزوعبدسفيانطريقمن(64للاالحميديوأخرجه:

)مقر

عيل،لاسماووهيب،وسفيان،ويحيى،وشعبة،لك،)ما
أئهالمعاويالرحمنعبدبنعليئعنمريم،أبيبنمسلمعنالعزيز(وعبد
انصرقتفلتاالصلاففيبالحصباءأعثواناعمر،بناللهعبدرآنيقال:

كانوكيففقلث:بصنغ،مجن@هاللهرسوذكانكمااصثعوقال:نهاني،

علىاليمنىكقةوضعالصلاففيجلسإفاكانةقال3يصنغجمىاللهرسوذ
كفةووضعالإبهامتلياليبإصبعهوأضاركتها،أصابعهوقبضاليمنى،فخذه

يفعل.كانهكذاةوقالالئسرىفخذهعلىاليسرى
فدوعليهعمر.ابنحدي@منالمحفوظةهيالروايةوهذهقلت:

شيء.منهمايصحلامحلولتانوالنفيالتحريكذكرفيهمااللتينالروايتين
اخر.طريقمنعمرابنحديثمنرويوقد

2/1أحمدلأخرجه: )365(،الأصتار"ك@"فيكماوالبزار1،9

عنالزبيري،أحمدأبيطريقمن(643)و(642)الدعاء""فيوالطبراني

5/2الأسراشهتحمة@وا@طر.ومخصرةمطولةالروايئ(1) 9 5(7351).



لثقةازيادةلخترقى:رل@للإ
-

وضعالصلاةفيجل@إذعمربناللهعذكانقال:نافع،عىزيد،ب@كئير
عحيور:اللهرسولقالقال:ثمبصرة،وأتبعهاصبعهب@وأ@ئارركبتيه،علىيدي@

السبابة.يعني:@لحديد،منالشيطانعلى@فدالهي

الزواتد@مجمعفيالهيئميقالزيد،بنكثيرفيهضعيف.إسنادوهذا

2/1 حبانابنوثقهزيدبنكنيروفيهوأحمدالبزاررواه":40
(1)

وضعفه

"غيره
(2)

فلينظرالتحريك،نفيأوالتحريكعبارةفيهلي@هكذاوالحديث

نجله.الذي

أخرى.طريقمنجاءقدالتحريدنفيأنلا
لهلكبرى!،ا"وفي3/37ئئلتساواما(،9)ودابو@أأخرجه:فقد

/13الكبيرأد@فيوالطبرانيالرسالة،ط.(11والماالعلميةط.(1193)

2/1لبيهقيواي@36(،لهلدعاء"،ا@وفيي@32( من(676)لبغويوا3،1

أحبرنيقال:جريج،ابنعن@المصيصيوهومحمد-بنحجاجطريق
بناللهعدعنالزبير،بناللهعدبنعامرعنعجلان،ابنعنسعد،بنزياد

يحركها.ولادعاإفاصبعهب@يشيزكانرجمالتيئأنفكرأئهالزبير:

لاحديثهأنتقدموقدعجلان،ابنأجلمنحسنإسنادوهذاقلت:

صفوه.يعكرمافيهالحدبطهذاأنإلاالصحيح.مرتةإلىبرتقي

وفي9؟3/3لنسائيئوا)099(،ودثاوأبو3،/4حمداأخرجه:فقد
1ولاالعلميةط.(1198)لهالكبرى!،" يعلىوأبوالرسالة،ط.(19

/2والبيهقيا(،لهالاحبانوالنبتحقيقي،(718)خزيمةوابنلما(،.7)

1 سعيد.بنيحيىطريقمن(6)كلاوالبغوي3،2

8لاشيبةأبيابروأخرحه. 2/9ومسلم1(،5 وابن)311(،(57لا0

بقوله،يوثقهو@@التقشهليزكره)نعاحادابنأدعليهالتيماينغيو@ماكل@453(1)

@لك.فليملم

الاققريب@ليومو@،فج@@م@.5)@والمتروكونالضعفاء@فيالنسانيقال(2)

يخطأا.لص@وق:(5611)



=
@للفمائد@لعلل@لجامعفي

1/3والدارقطني)3491(،حبان 4 منالرسالةط.ول@231(العلميةط.9

الأحمر.خالدأبيطريق

2/9مسلموأخرجه: ابنوهوالليث-طريقمن(113)(57لا0

بلال.بنسليمانطريقمن(240)/13الكبيرلا"فيالطبراليةوأخرجه

القاسم.بنروحطريقمن(241)/13الكبيرلمادافيالطبرانيواخرجه.
بناعنوروح(وسليمان،لليث،واخالد،وأبو)يحيى،خمستهم:

بمحتاللهرسولكانقال:أبيه،ع@الزبير،بناللهعبدبنعامرعنعجلان،
فخذهعلىاليسرىويدهاليمنى،فخذهعلىاليمنىيدهوضعيدعو،قعدإفا

ويلقمالوسطى،أصبعهعلىإبهامهووضعالسبابفبإصبعهوأشاراليسرى،
ركبته.اليسرىكفه

4/2لمالأشرافاتحفة"وانظر: 0 4/2و(5263)8 0 9(5264).

أحديذكرأنثونمنيعني:."أتمججلاحديثعقبه:البغوىقال

1/2المعاثهدازادفيالقيمابنقالروايته،فيالتحريكنفيمنهم @واما:31
دعاإفابإصبعهئيركانلجفهالنبيئأنالزبير:بناللهعبدعن@اودأبيحديث

نظر".صحتهافيالزياثةفهذهيحركها،ولا
حديثفيوأثدنفسهالنظرفإننظر،صحتهافيكانإنقلت.

لتحريك.ا

خالفهمنعددأنمحمدبنالحجاجطريقلقبوليشفعماأنإلاقلت:
هذارواةمنخمسةأصلمنأربعةوأنروايته،شذوذإلىالقلبيحيللامما

أوثقسعيدبنيحيىفإنقيل:فإنمنهم،لالحفظوأولىأوثقحجاجالوجه
فقط،اثنينراويينبينهناالمقارنةنقول:يحيى،يذكرهاولمحجاج،من

بعض،علىبعضهميزيدأنحينئذيمنعللاالأثبات،الثقاتمنوكلاهما
الرسالقأد@فيالثافعيقالالحديث،هذامخرجصحةعلىدليلاأيضاويكون

يخالفه،لمحديمثفيالحفاظمنأحدأشركإفاويكون"ةبتحقيقي(1272)



التقةةزبلالخترل@:لل@لل

حديث@ه.مخرجصحةعلىدلائلهذهفيكانتةانقصحديثهوجدخالفهفمان

8/33الأشراتأتحفة"انظر: /13"المهرةإتحافو"1(،1786)9

6 65-6 6 .(17280)و(17279)6

عنوكيع،روىمافبها:@لنقاد@ختلف@لتي@@لزياد@ومن@

الجنابفمناغتسلالبيئ-جمتانعائثة:عنأبيه،عنعروة،بنهئام

بهافخلليدهأدخلئمللصلاة،وضوعهتوضأثثمثلاثا،كفيهفغسلفبدأ

راسهعلىصتثمالبثرفاستبرأأنهإليئيخيلحتىالشعر،أصول

الماءجسدهسائرعلىأفاضثمثلاثأ،الماء

1/1ومسلم6/5،2وأحمد)096(،شيبةأليابرأخرجه: 7 (3يلاا4

1والبيهقي)63(، 7 2 / الإسنادبهذاوكيع،طريقمن1

مماثلاثا"كقيهفغسل"قولها:أدإلاثقاترجالهمتصلإسنادهذا

علبه.توبعوقدوكيع،زاده

طريقمنالطبحتينكلتا(9311)"الأوسط"فيالطبرانيأخرجه:فقد

كانقالت:عاثثة،عنأبيه،عنعروفبنهامعنفضالة،بنمبارد

نحوذكرثممراتئلاثكقيهغسلالجنابةمناغتسلإفاجم@النبيئ

الذكر.الانفالمتن

1/2@الباريفتح9فيرجبابنوقال لهبعة،ابنرواهوكذلد":34

."عائةعنعروة،عنالأسود،أبيعن

أخرجفقدوتأمل،نظرفمبهلهيعةلابنرجبابنعزاهماأماتلت:
أبيعنلهيعة،ابنطريقمنالطبعتينكلتالم@6الا"الأوسط1فيالطبراني
إفابئاللهرسولكانقالت:عائة،عنالزبير،بنعروةعنالأمو@

الإناء...فييدخلهاثثميديهعلىفأفرغبدأالجنابةمناغنسل

ثةأيابىروايةلفظ(1)

1/2ياالبكللقحيررجبابنوعزاه(2) 3 الطريحريرلاس4



=
@لفع@ئد@@لعلل@لجامعفي

لم@عقبه:الطبرانيقالثلاثأ@ذكر@اكقيهفيهلي@لهيعةابنطريقفهذا
لهيعقما.ابنإلاالأسودأليعنالحديثهذايرو

نقلفقدمدلح،نهف@المباركلعنعنةةضعيفئهف@مباركإسنادوأما
7/2الكمال،تهذيا"فيالمزي كان"قال:أئهأحمدعن3(،6هيه7

7/2ودييدلى"المبارككان"أخرى:وقال"يرسلالمبارك عننقل8

فيهيقولشيثاإلاثيئأ،مهأقبلطولمقال:أتهالقطانسعيدبنيحيى
8/3"والتعدي@الجرحدافيحاتمأبياب@ونقلحدئنالا، 8 أبيعن(5571)9

فيكماداودأبووقالثقتا،فهوحدثناقال:ذاف@كثيرايدلمف"قال:أتهزرعة
فيهوقالالتدلي@أ،شديدفضالةبنمبارككان9ل@47(:"الآحريسؤالات9

يدل@.مباردوكانئبت،فهوحدننامبارك:قالإذاأيضأ.

بالحافظليىالمبارك@@فقال:رحصابنوأعله

الزياثة.بتلكأعنيبه.وكيعتفزدإلىالحديثبذلدعاد

وكبع.ذكرمايذكروافلمكثبرةطرقمنالحدبثهذارويوقد
برواية(65)والليثيبرواية(10لاالموطأ"9فيمالكأخرحه:فقد

أخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعبأبيبرواية(120)والقعنبيئ
ا/البيهقيئأخرجه:الثافعيئطريقومنبتحفيقي،(103)مسندهفيفعيان
1 7 العلمية.ط.(270)والوعيط.(1425)لهالمعرفقه،"وفي5

1/7البخاريةوأخرجه 1/1والنسائب)842(،2 3 لهالكبرى"،"وفي4

6(،)ملأالأوسط!9فيالمنذروابنالرسالة،ط.(241)والعلميةط.(24يلا

1يلاحبانوابن اللهرؤيةفيإملاءمجلس"فيالدقاقاللهعبدوأبو9(،1

من(246)والبغوئ)12(،@الأربعين@افيسفيانبنوالحسن)798(،تعالى"

طريق

بري@.النعن(999)الرزاقعبد

معمر.عن(997)الرزاقعبدوأخرجه:



الثقةزيادةلالترك@:للعلل
-

1/1مسلموأخرجه: 7 1/0والتسائيئ)23(،(316)4 طريقمن62

مسهر.بنعليئ

1والئسانب6/5،2أحمدوأخرجه: 3 5 / سعيدبنيحيىطريقمن1

القطان.

1/1مسلموأخرجه: 7 الحميد.عبدبنجربرطريقمن(35)(316)4

1/2عوانةوأبو)847(،لدارمياوأخرجه: 4 ا/والبيهقيمه(،لا9

1 عون.بنجعفرطريقمن73

6/1أحمدوأخرجه. 1/1والبيهقيكأ،وو2)يحلىوأبو0،1 7 من5

سلمة.بنحمادطريق

1/7لبخارياوأخرجه: خزيمةبنوا)242(،ودداوأبو)262(،4

زيد.بنحمادطريقمنبتحقيقي(242)

1/1مسلموأخرجه: 7 راتدةطريقمن(36)(316)4

@يالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(104)مسندهفيالافعئوأخرجه:

الوعيط.(1427)والعلسيةط.(272)المعرفةا"
عيينة.برفيان@طريقمن(104)لترمذيوا)361(،لحميدياوأخرجه.

طريقمن(12)عائثقالامسند"فيثاودأبيبنبكرأبووأخرجه:

يون@.بنعيسى

1/7البخاريوأخرجه: ا/والبيهقي1/50،2والتسائيئ)272(،6

1 7 البارك.بناللهعدطريقمن5

1/1مسلموأخرجه: 7 1والدارقطني)53(،(3للأا4 2 / 11-1 31

نمبر.ابرطريقمنالرسالةط.(402)والعلميةط.

بنال@هعدبنيحىطريقمن(665)الأوسط!"فيالمنذرابنوأخرجه:

سالم.
فيسفيانبنوالحسن)566(،"الأوسط"فيالمنذرابنوأخرجه:

الزناد.أبيابنطريقمن(21)الأربجنا"



-

ال@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

علي.بنعمرطريقمش(4430)يعلىأبووأخرجه.
1/2عوالةأبووأخرجه: 5 كياث.بنحفصطريقمن(861)0

سعيد،بنويحيىوعلب،ومعمر،جريج،وابن)مالك،ةجميعهم

بنوسفيانوزائدة،زيد،بنوحمادسلمفبنوحمادوجعفر،وجرير،

بنويحيىنمير،وابنالمسارك،بناللهوعبديون@،بروعيسىعيينف

ابيمععنعروفبنهتامعنوحفهأوعمر،الزناد،أبيوابنا@ععبد

فبغسليبدأالجنابةمناغتسلإفاعححلىاللهرسولكانقالت.عائثة،عن
للصلاة،وضوعةيتوضأثمفرجة،فيغلشماله،علىبيمينهيفرغثبميديه،

قدأنرأىإفاخىالشعر،أصولفيأصابعهلدخلالماء،يأحذنئم

كسلثمجسده،سائرعلىأفاضنثمحفناب،ثلاثرأسهعلىحفناستبرأ،
رجليه

دونمنالروايةهذهعلىاتفقوانفسأا(ي@موعد@الرواةهؤلاء

يذكرفلمالحديثهذاوكغع@رويقدإثهثتماليديف،عسلالعدد@يدكر
هذهذكريأتولموكيععن(560)راهويهبنإسحاقأخرجه.فقدالحدد،

فيرجبابنقالفقدالزياثضهدهوردقبولفيالنقاداختلفوقدالزياثف
2لماالباريفتح" 33 أنهحينفيوكيع!منالرياثةهذهأحمدواستحسن":1/

محفو@اعدناالشتقال:اتهعمارابنعننقل
خالفوكيعاأنسنجدفإلاالحديثهذاملخصإلىعدناإفاقلت:

عهالحديثهذارويانهعنفضلاالحديث،متنفيزياثةبذكرراوياا(له

ناحيةمنوكغعلىدخلالوهميكونأنأخشاهوالذيفيه،العدديذكرفلم
كلاممنبعضهاوفيهامكلامصزيادةطرقهبعضفيجا.قدالحديتان

هامقال(4482)يعلىأبيعدريدبنحمادروايةيرجاءفقدعروة
وبغسلئلاثاثلائأيديهبغسلذلثقبليبداأتهغير9الحديط:عقب-

ومختصرة.مطولةوالروايئمسلم،روايةلفظ(1)
.72النهددلرلاس"دالعللالظر.(2)



الثقةزيادةلال@ضقىةللعلل
-

يبدأولكنه"هام:قال(997)الرزاقعبدعندمعمرروايةفيوجاء@فرجه

6/1أحمدعندوجاء@ا.أليحديثفيفلثولي@بالفرج، دوقال@:01

واللهأولى،عمارابنكلامفيكونفرج@ه.ئتميد@فيغسليبدأأتهغيرعروة:

11/4الأشرافتحمة" 7 9واا@6773@1 6 / 14@.6*1@

5وا(16894)1/405وا / 5وا(16935)115 2 6 / 5وا(16969)1 3 6 / 1

(121 1/5وا(70 7 1/16وا(17164)5 6وا(17274)0 1 3 / 1

17/2"المهرةإتحافو@)13371(، 78(02 2 /9المسند!أطرافو"5(،2

1 6 2(18791).

ابنحدئناقال:نعيمأبوروىماوتبل:الاسنادفيزيدومما@

عباس:ابنعنزيد،بنجابرعنديارءابنوهوعمرو-عنعيينة،

واحد.إناءمنيغتسلانكاناوميمونةالثبي-خي@أن

73الجخارئأخرجه: / ا.مها/والبيهقى@،253@1

عنعباس،ابنعنأخيرأ.ايقولعيينةابنكان)1(:إالخارئقال

."نعيمأبوروىماوالصحيحميموطه

1/2لماالباريفتح"فيمتعفبأرجبابنقال ذكرهالذيهذا":4،

منميمونةبإسقاطعيينةابنعننعيمآبورواهماالصحيحأنيختئةالبخارئ

ذلم@.فيالحفاظأكثرخالفهوقدنظر،فيهالإسناد،هذا

الإسناد@يميمونةلإثباتةعديىطر@منالحديتهذارويةفلت

1مسلمأخرجه:فقد 7 6 / قتيبة.ع@(47)(322)1

1/1مسلم:@وأض 7 طريقمن(377)ماجهوابن)74(،(322)6

ثببة.أبيابن

/4الأشراشهتحفةر@الصجحعلىالحاشيةسوالتتالصحيح،@ليعي@آت@بم(1)



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

إسماعيلبنإسحاقطريقمن(151)الطهور،"فيعبيدالوواخرجه:
ني.لقالطاا

1/2عوانةأبوطريقهومن0(،3لهالحميديوأخرجه: 3 9(08،)1

.(1032)/23الكبير""فيوالطبراني

فيالبيهقيئطريقهومنبتحقيقي،ا(يامسندهفيالثافعئوأخرجه:
الوعي.ط.(1476)والعلميةط.(290)المعرفقا"

الكبير@9/32فيالطبرانيطريقهومن1(،032)الرزاقعبد:@الاض32@

8/1االطبقالها"فيسعدالنوأخرجه: 08.

6/3حمدأجه؟خروأ 29.

عمر.أبيابنعن(62)الترمذيوأخرجه:

1/1الئسالبوأخرجه: 2 العلميةط.(23يلالهالكبرىلأ،"وفي9
بنيحىعنالرسالةط.(233)و

خيئمة.آبيعن(7080)يعلىأبووأخرجه:

1/2لاثار"امعانيضرح@فيالطحاوفيوأخرجه: العلمية.@وفي5
بثار.بنإبراهيمطريقمن)امأ

القعنبيئ.طريقمن(1032)/23الكببرا"فيالطبرانيواخرجه:
بنسعيدطريقمن(0321)/23البهبرا9فيالطبرانيوأخرجه:

منصور-

إسماعيلبنمحصدطريقمنالم@ا/البيهقيوأخرجه:
1/2عوانةأبووأخرجه: 3 الأحمسيإسماعيلبنمحمدعن(80لا9

لمقرونين(.بثربنالرحمنوعبد

والحميدي،إسماعيل،بنو)سحاقشيبة،ابيوابن)قتيبقيجميعهم:
وأبوويحيى،عمر،أبيوابنوأحمد،سعد،وابنالرزاق،وعبدوالثافعي،

عيينفابنعنالرحمأوعبدومحمد،وسحيد،والقعنبى،و)براهيم،خيئمف



النقةةزي@لالثترك@لالعلل

قال:عباس،ابنعنزيد@بنجابريعني:العئاء-ابيعنعمرو،عن

واحلإ.إناءفيمج@والثيئهيتغتسلكانتأثهاميمونةأخبرتني

ا/"الباريلتح"فيرجبابنقالأخرى.طرقأالإسماعيليوذكر

2 كذلث:عيينةابنعنرواهممنصحيحهفيالإسماعيليلأوذكر:55

وأبوالطالقاني،@)سحاقالنرسي،وعباسشيبة،أبيوابناالمقدمي،
واب@الجبار،وعبدوالمخزومي،منيع،وابنيون@،بنوسريحخيثمف

قال:لأحمسي،واوكغ،وابنلأنصاري،اموسىوأبوهمام،وأبوالزار،

ابنلأنأولى،وهذاقال:عيينفابنعنأيضأمهديابنيقرلوهكذا

إلىرأجعفالحديتيغتسلان،وأهلهكشح@النبيعلىيطلعلاعباس

ليالدارقطنئوذكر9أيضأ:رجبابنوقال"،ميمونة
عييةابنأن"العلل"

عليهاختلفعييةابنأنيذكرولمميمرنفعنيه:وقالعمروعنرواه

البخاريصححهاالتينعيمأبيروايةأنيبينمماكلهوهذا@ل@،في

لا.وهم

1/4"الباريفتح@فيحجرابنوقال 7 عيينةابركانقرله:":(253)6

سمعمنابر@عيمفالكماعنهرواهو)نماالرواةأكثرعهرواهكذا
قديأ،نه

حملةمنلأنةالمحذثينقاعدةعلىجريانعيمأبيروايةالبخار@رجحو)تما

ينالاخرولروايةالثيئ،حفظقوةمظنةلأنهالسماع.قدمعندهمالمرجحات

لسميان،لازمةو@عددأأكئركونهموهيالترجيح،وجوهمنأخرىجهة

عاسابنكونوهيالمعنى،حيثمنأخرىجهةمنالإسماعيلبورجحها

أخذهأتهعلىفيدلميمونقعمعاغتسالهحالفييالئبيعلىيطلعلا

مختصرةنعيمأبيروايةأنيجدالروايتينحالفيالناظر

قدوميمونقعأختابنعباسوابنالإسناد.تامةالجماعةوروايةالأسناد،

كانالتيالرواياتجاعتوقدالروايات،منالطيبالكثيرد@عنهاحمل

فمنأخرىجهةومنجهة،منهذاميمونتا،خالتيعندبتفيها:إيقول

فالذييغتسلان،وهماوخالتهيورالئبيعلىعباسابنيطلعأنالمحال



-

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

وأرسلالجماعة-روايةهيكمارواية-فيأسندعباسابنأنعنديترجح
منفيهماوماالروايتينمتنانلكعلىيدلنعيم،أبيروايةفيكماأخرى

الروايتينبينالتعارضانتفىذلكتحققمافإذالفظية.لا@نويةوقض
اهلجماهيرعندالصحابةمراسيلقبولاعتبارعلىالروايتينكلتاوصحت
أعلم.واللهالعلم،

4/02لأسراشالااتحفة"انظر: 7(05 1(،6708)21/45و(38

9/3المسندلأأطرافو" 63(12490).

@@@هع



ابالاضطرللاثشرقى:لالعلل

ل@ا@-!@

6
@لنوع

@مالرايلمشتر@@لثانم
ة

اختلافبسببوواقع،حاصلأمرومتاسندأالحديثفيالاضطراب

العنايةفيبحضعنبعضهموتبايرقرائحهم،وقوةالرواةتبقظمقدار

والأسانيد،المتونفياضطرالآتحدثأخرىأسبابعنفضلأبالروايات،

رواةعدةمنأوواحل!راومنويحصل
ا("

فيالأغلبالاعمفيويكون

وتقاصرالزمان،بعدعلىزيا@قالتعدد،شأنهامنلأنالمتأخرة،المدارس

بينوالتداخلللترابطونظرأالمتقدمة،المدارسفيجدأويندرالهمم،

بينهما.الفرقليظهرالاختلاتتعريفعلىسأعرجوالاختلا@الاضطراب

وسصطلاح@للغةبينوسضطر@باثختلاف

لغة:الاختلاف

ويقالاتفق،ضداختلفمصدرافتعالنصفالاختلاف:

إليهذهبماخلافإلىمنفمواحدكلفمبإفاواختلفوا،

يتسالنمماوكليتفقا،لنمإذاواخنلفا،الأمراننخالف

خلفةوالناسكذا،فيالناساختلفقولهم:ومنهواختلف.

الذفيمقامنفسهويقبمصاجه،قولئنخيمهمواحدكللأن

ئخالفةخالفةوقذالفضاقضفهربالكسر-الحلاث-أما

القومتخالف:
ويقال:لآخر،ا

تخالففقذو

مختلفون؟أي:
نحا

وخلافا

6الرويا@المنهلالطر.(1) 40.

المبر!والالمصعالعرس@،واللسادا@يط،والالمحاميمىاللعةا،دمقايي@انظر.(2)

)خلف(دةما

)خلف(.مادةانطر@اللسا@ا(3)



-

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

رسحلىخنفيمقعدهتمألمحلف@تثفرحتعالى:قالالمخالفة،والخلات:

اللهرشولمخالفةةأي(81اتوسة1ألته،

صطلاحا:@لاختلافا

مابأته:أعرفهأنيمكننيلكقالمحدئين،عندللاخنلافتعريفأأجدلم

متنا.أوسندأفيهالرواةاختلف

ضربين:الاختلافيصيروعلبه

ماسندفيالرواةيختلفأنوهو@لسند:في@لزول@ختلافالأول:

بوصلاختلاتأواسم،تغييراوإضافته،أوراو@بحذفنقصانأ،أوزيادة
لإفرادواالجمعفياختلاتأووانقطع،اتصالأو@@رسال،

ووقفأ.رفعأأوونقصانأ،زيادةالئتن:في@لزو@ة@تلاف@لثاني:
الاختلافلناصؤرإذوأجادالحجاحبنمنلمالإمامأحسنوقد

فيالخطأمغرفةبهيدوراتذفيأناللهأرشددفاعلم،9فقال:بديحاتصويرأ
جهتين:منفيه-اختلفواهمإناانحديث-ناقلرواية

فيبشبممئهورأرجلا@ينسبسنابب@خبرأالناقلينقلأن:(3)@حد@مما
فيكوناسمميسوىباسميسميهأونسبتة،هياثتيئنسبتهخلافخبرهإسناد
أنالأخرى:والجهةعليهم...يردحينالعلمأهلعلىخفيئغيرنلثخطأ

8/2الفرطيا@تمشرا@ظر. )خلف(معةالاجاو@الصحعا،وا1،6

)مقرولبه،وفلادشلارعنرحل،عنمنلأ-قوم-انحديتيرويأدنلوفلك
إنهيخثمنومم@ل@يؤديقذلدلكممرثأ،فلادعنالرجلفلككنيخرممويروله

وهوالحديت،علمفي@خرنرعوهناكالفر@ررايةعلىالجمعروايةيحملقذ
يكسرفمن)مختلفطكلمة:ضبطباختلافالاصطلاحلييختلفالحديئصمختلص
ومنئله،،طاهرأ-عارضه-النييريد@الحديثالماعل-اسمصزنعلىلاعا-

السعىفينمتضاطحدبثانيأنيالادبربدةالمصدر-رتعلىلاعا-يفتح
3الحديئه:علمأنلامحرفةعلىإتعلبقناوانطر:ظامرأ". ودشلف"93،-89
.32-31ةوالعفولاشهالحدودأحكامليرأنرهالحديت

المطوعفي
أنتاهماوالجاثةحدهما!(""



ابالاضصرلالترك@:لالعلل
-

الزهريمئلعقحديثاالناسحفاظمننفريروي
الأئمةمنغيرهأو(1)

لاوالمتن،الإسنادفيروايتهعلىمجتمعينواحدومتنواحدبماسناد

ائذينالنفرعنةحدثعمنسوامم@خرفيرويهمعنى،فيفيهيختلفود
مابخلاففيجعلهالمت@،يقلبأوالإسنادفيفيخالمهمبعينهوصفناهم

ماالروايتينمنالضحيحأنحينئذفئعلمالحفاظ،منوصفنامنحكى

هذاعلىحافظا،كانالمنفرد@انالواحد@ونالحفاظ،منالجماعةحدث

شعبةمثلانحدنث؟فييحكمونبالحديثالعلمأهلرأيناالمذهب
(2)

عييةبنوسفيان
(3)

سعيدبنويحيى
(4)

مهديبنالرحمنوعبد
()

وغيرهم

(2)

(4)

والعحدني@المقهاءالتالعينأحدالزمري،شهابساللهجدسئنلمشحضدسئو

سمةتوفياحمجن،عنفنماللهرصيالضخابةمنعرةرآىبالمدينتوالأعحم

مأا25)دسةوقيلامما،23)سة.وفبلامأ،24)

"
طما

2خليفتا:7ت 1/2الكيراريخانو"6،1 2 الأعيا@اوياتو@)396(،2

لدوالصريثنمالراسطي،لطامأبومولامم،القكيالوردسالححعبرشحة

أيرنصةانوري.مميادقالمتقن،حافطنقةأ@2)سةرقيل.هأ،80)سنة
امأ.60)مةترفيانحديت،فيالمؤمين

3/3الكماللأتهنن@انظر. 87(52 7/20،2النلاء!أعحموالسير2(،7

.(2790)لتفربلاو

ولدالمكي،3الكوفي،ضح@دألوالهلالي،ميونعمرادأبيلنعيينةسمفيان

اهأ.)ماسةتونيحجة،ي@ام@قيماحالظتقةاه@07)شة

8/4النبلاء"اعحمردهير!(2397)ك@322الكساله@هديبماةانظر ،،4

.(2451)تقربسااو"

تقةامأ.20)ولد@سةالضري،سعيدأبواقميمي،القطادفروحبنمحيدبنيح@

امأ.يعاصنةترفيقدوف@صامحافظسققن

والالتقريب9/،71،البلاءاأعحميرود@@،7429@8/38الكمالانيات@انطر..

الجصريسعيدألومولامم،الأزثيوتيل.العنبربحانبنمهديبنالرحمنعد
سةتوفيوالحديت،بالرجالعر@حافظئبتئقةاهأ:35)سنةولدعاللؤلؤي

(5198).



"العلماهلأئمةمن

@لف@الد@لعللفي@لجامع

لغة:@لمضطرب

الحركةمعنى:دالاضطرابمنلغةمأخوذاضطرب،منفاعلاسم
فهوبعضأ،بحضهضربأي:الموج،اضطربيقال:والاختلات،

مضطرب

الفاعل،اسموزنعلىالمضطرب(ب@نسمبتهئعاتأنعلىالتنببهوأود
المجازيالإسنادبابمنفو

(3)
اسمإنهإذممالايهواقعالاضطرابلانة

مضطربةالحقيقةعلىفهوالرواة،اوالزاوياضطرابفيهفيظهرمكاد،
المعنىفيأظهرلكانكذلثسميولؤمفعول-اسمالراءبفتح-
حيصطلالاا

@صطححأ:و@لمضطرب

علىوبعفهموجه،علىبعضهمفيرويهفيه،الروايةتختلفالذيهو
لة.مخالفآخروحه

الزركئيئعليهاستدركوقدالضلاحابنالحالظعزدههكذا
فيه:يقالوقدواحلإ.راومنالاضطرابحصللومايخرجقذ"بقوله:

(2)

4الكمال@4/حبال@اسطر: 7 9/1البلاءاأعلامسيرو@كأ،957)6 9،2

(4018)لتقرب!ودا

.22اقميير@071-"

)ضر@(.ثةط"العروستع"إانظر
والمحلىالحقلي،المجلىعلاتاتمنوفرالممعول،@لىللماعلبنيمابسنادفو

بلىالمصدر-أوالممعولأوالفاعلاسممنمعناهميماأوالممل-@سادالحقلي:!
الاساد@ل@يكودأنصتمنعقريةمعلحلاقةالمتكلم،مىالظاهرميلةهوماغير
2اللاغته:جرأمر"انظرلة.هوما 96.

الديبمثرحوإ7،2لليقوليقا:الررقانيشرحعلىالأحهوريساشيةةالظر
2الحديث:أعولفيواللسحات4،8المن@0 أنلاعلى@غرفةوتحل@قنا4،7

1الفقهاط.احتلا@ميالحديخطعللأترو"الحديت،0522،علم 97.

1"الحدنهعلمللادمغرفة(انطر: 9 بتحقيقي.2



احصطرابلالثترك@:لال@لل
-

بينالاخنلافمنبالردأولىفإئهأولى،بابمندخولهعلىنبنيه

"راوين

يحصلالأغلبالأعمفيالاضطرابلأنمتجه؟اعتراضوهذاتلت:

الاضطرابأمافيه.اصطربلمنفيهالغلطيوجهاتذيوفوواحد،رايىمن

للشيخ،أوالراويينلأحدالاضطرابيوجهقذوكذلكأقل،ففوراويينمن
بالوجهين.حدثقدكان@ربما

يؤئر(وجه)علىيقال:أققال:فقدآخراعتراضوللزركثي

1ى.أضاضوعنة،صرصعنالحديخثرويلؤماليخرج
0 0

بلقادحا،اخنلافكللي@لأثهأيضأةمتجةاعتراضوفوقلت:

يضبطلنمالزاويأنبمعىوالجمع،التوفيقيحتمللااتذيهوالقاثح

خاضة.الحديثهذافيضعيفأنهإلاثقةكانو)نفهوالحديخث،

أوبعينه،شيخعلىفيهالرواةيختلفأنوهو9فقال:كثيرابنوعرفه

فيتارةيكودوقدبعض،علىبعضهايترجحلامتعاثلةأخروجوهمن

"القنفييكونوقدالاسنا@

ما@فتحها:وفيل:المهملةالراءبكسرلاالمضطرب-اللكنوي:وقال

منأكثرفيكانأوواحد،راومنالاخنلافكانسواءفيه،الروايةاختلفت

فيأوفقط،المتنفيأوفقط،السندفيالاختلافكانوسواءواحد،

الشد،فياضطرابومعهإلايوجدقلماالمتنفيالاضطرابأنإلاكليهما،

الراويإضبطبعدملإشعارهةللضعفموجبوهو

نقول:المعترضين،اعتراضمعالمعرفينقولبيننجمعوحتى

ضعفه.يستوجبالحديثفيقادحاختلاتالاضطراب:

2/2الززكتيئاد@كت(1) 24.

1الحديشه.علومداخنصار(3) 5 تحفيفي1
.3ولالأصاننا@ظمر(4)

2/2@لززكثبئا@كت@(2) 24.



-

يالفعائد@لعللفي@لجامع

والاختلاف:الاضطر@ببين@لفرفى

الاضطرابشرطللاضطرابا،اختلاتكللي@أنهبالذكريجدر
ان:مرأ

الأقوالأحدرجحفمتىالقوة،فيالاخلافوحوهاستواءلحدهما:
النقد.أهلعدبالمرجوحالراجحيعلولافدم،

المحئغين،قواعدعلىبينهاالجمعالاستواء-معيتعذر-أنوالاخر:
يحكمفحيحئذبحينه،الحديثفلكيضبطلمالحافظفلثأنالظىعلىويغلب
فلكبصحةالحكمعنويتوقفبالاضطراب،وحدهاالروايةتلكعلى

السببلذلكالحديث

نسميهو)نما"الص@ح:ابنالحافظقوليد@رالمغنىهذاوحول

تقاومهالابحيثإحداهماترجحتإفاأماالروايتان،تساوتإذامضطربأ
فلكغيرأوعن@للمرويصحبةأكثراوأحفظ،راويهايكونبأنالأخرى،

حينئل!عليهبطلقولاللراجحففالحكمالمعتمدة،النرجيحاتوجوهمن
العيد@تيقابنالمفهومهذاأكدوقذحكمطلهولاالمضطرب،وصف
مضاالحديثألفاظفيالرواةاختلاتأنإلىالناسبحضأشارطوقدفقال:

أوالرواياتتكافؤبشرطلكنصحبحهذافنقول:به...الاحتجاجيمنع
أحفظ،اوأكثررواتهلأنإمالبعفها:واقعأالترجيحكانإفاأماتقاربها،

والمرجوحبالأقوىالعملمنمانعأيكونلاالأضحفإذبها،طعملفينبغي
الروايتينإحدىتترجحلمدو)نةاللكنويوقالبالراجعالتمسكيدفعلا

الضعيفيختصالذيوهوفمضطرث،تساوتا،بلالأخرى،علىالمختلفتين
وجوهمنبوجهيندفعلمتعارضاالحديثاننعارضإذاكمافيترك،بهباتصافه

5السلىعه@مليانظر:(1) 0 9

الحلبشاعلمأنلاالمغرفة(2)

2الأحكالأ:إحكام@(3) 89.

1 92-1 9 نحممي.3



الاض@رابولثتركقكلرلعلل
=

تساقطا@نعه
(1)

الوحوهأحدأنسبقمضاويفهمغيرهما"دليلإلىوصير
اضطرابفلاقويطريقمنوالآخرضعيفطريقمنمرودأكانإنالمختلفة

تلكبينالجمعأمكنفإنكذلك،يكنلمو)نالقوي،بالطريقوالعمل

فلاواحدامغئىأرادالواردينباللفظينالمتكلميكونأنيمكنبحيثالوجوه

الاخرالوجهوفيرخل،عنالونجهين.أحدفييكونأنمثلأيضأ.إشكال

إذناضطرابفلاالمبهم،فلكهوالمسقىهذايكونفقذالرجلهذائسقى

روايةفيمعينباسمالزاويمئلأيسقىبأنكدلكيكنلنم@)نأتعارض،ولا

أمران:يخهيتعارضإذنظرةمحلفهذاأخرى،روايةفياخرباسمويسمى
معا.الرجلينعنالحديخثيكونأنيجوزأتهة@حدهما

فيهواختلفواحدالزاويأنالظنعلىيعلبأنوالآخر:
(3)

لافهنا

يضرلافهناثقتينكانافإنلا،أوئقتينمعأالرجلانيكونأنيخلو

يقول.وبعضهمثقة،عنففو@اركيفالاختلاتلأنكثيرين.عندالاختلات
الضثطقلةعلىيدللأتهيضزةاضطرا@هذا

التبصرة"المسماةمنظومتهفيالعراقيالحافظالتفصيلهذاولخص

قاد:إذواتذكرظ

فأزبداويحدمنمختلفاقد@رداما@لحديثمضطرب

(4)

@رالتصير:60ةالنطر!مة@ف@فيحجراب@الحاطقالأولى،لكانبالتوقفعرلو

موينماالاحرعلىأحده@اترحيححفاءلأنبالشاتط،التحميرمنأولىبالتوتف

واثهعليه،حميمالجرهيظهرأناحتمالمعالرانة،الحالةفيللممت@ربالة

.3هاالأ@اني!.

اليءفل@ضسطفيطرألخللىواحدراوصرالإحتلا@الاضطرا@يقعقذ
الواحد،انحدشثصاقطامرمنيعرتلاالاضطراب@نثنموحفظه،@يهالمضطرب

والعرفةالمهممعسهجيةثوامةوثواستهاانحديثطرقبجمعالاضطرابيحرفبل

الحلبنبة.والممارسة

دالاقتراحانظر.
02 22 2لاصطلاح:امحاسنردحاتية2،2 عللأثرو"0،4

1الفقهاعه:اخلافلحيالحلضت ا.ما-97



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

@رمتنفي
(1)

رجحأقا@ن@لخلفنسريفبه@تضحسند@نفي

منهاوجباللز@جحو@لحكممضطبربابكنلم@لوجوهبعض
(2)

بينالتوفيقإمكانيةوعدمالمصدر،فيالاتحادالاضطراب:شرطإذن

ببنأنلنايتبينتقدمماوعلىالنقاد،منهجعلىوالترجيحالمختلفةالرحوه

يه،مختلفمضطربكلأنوهووخصوصأ،عموماوالاختلافالاضطراب

يكزنأنالاضطرابشرطإذالاضطرابمنأعمفالاختلافعكى.ولا
يكن.لموربماقادحأكانفربماالاختلاتأماقادحأ،

أنيئبهماإنإذالاضطراب،وجودإلىيؤثيهمااختلافكليىإتهئم

رجحأوالمختلفة،الوجوهبينجمعإفاائحديثعنينتفياصطرابأيكون
العقلي.التجويزطريقةعلىلاالنقادطريقةعلىمنهاوجه

لرجحانمضطربأعدهيصحلاماعلىتطبيقيأمثالأنقدمانويمكن
فيالواقعللاضطرابالصلاحالنمثلفقذبعض.علىمروياتهوجوهبغض
9قائلا:التند

بنعفروأبيعنأميةبنإسماعلعنزؤيناهماأمثلته:ومن
فيكجنهالرسولعنهريرفابيعنحريثجدهعنحريثبنمحمد

بنرفرواهخطا"فليخطبليهلينبنصبهاعصابجذلم@ذا"الفصلي:
(6)

بن

(2)

3)

(5)

الوزن.ليشقيمضرصرفوصلهمرة)آو(همزفلاعتار
2رالدكرظالصرة@ 2-2"لاالأيات2 11).

سحيدل@العاصبنسعيدبنعمروسايةبنبسصاعيلفو

ممما25)"التقريب@الظر:تجتنقةالأموي.

حريثبنعمروب@محمداسأوحريت،لنئحتدب@عفروأس
383الكمالهتهني@انظر@محهولحريثعمررلن لا8/

أوسيمانأوصيملحقيلأليمياسمفياختلصالعدري،حريت

ا@هالاكدوسيزان)8511(،ه@/2الكما@اتهني@1انظر:
.(1183)لتريبااود

ثققيالضري:الرقاشيإسماعيلأبولاحق،سالممصلبنلر

أيةبنالماصبن

بنئحصدألووتيل.

8 لتقربار!2(،1

ليمختلصعمارف

1/4 7 5،)1971(

امأ-8دشةمات



ابالاضطرلالثترقى:للعلل

صروحالمفضل
(2)

سفياد@رواههكذا،إسماعيلعنالقاسمبن

الثورقي
صرواههريرة.أبيعنابيسعنحريث،بنعمروأبيعنعئة،(4)

حميد
()

بنحريثبنفحفدبنعمروأبيعنإسماعيل،ع@الأسودبن

وهيبورواهفريرة.أبيعنأبيهعنسليم،
(8)

عنالوارثوعبد

وقالخريثجدهعنحريث،بنعمروأبيعنإسماعيل،

عنعقار،بنحريثعنإسماعبل،سمعجريج:ابنعنالرزاقعبد

1سد@ملابرالالمجقاش@ةالطرم@.ا87)أو= 36/9@اشلا@أعلاموالير3،2

(703)لتقرسها1و3،7و

روايةفيكذيدوفوفنثتجحققي(812)حزيسةوابنملا(،9)ثاؤدأبيعند(1)

.(1436)حميدبنعدعدحالدبنرب

امما،41)@سةساتثققيالصري.عياثأبوالعبريالتسيسيالقاسمبنررح(2)

2/4الكمالاتهني@"انظر:مما.ا05)وقيل: 9 اللاعهأعلامودمجر)3291(،7

09)ققرسهو@ا6/40،4 71).

2/8الكمالهل@هديبفيال@زيذكرهروحطريق(3) .(11للاه9

2/2أحمدكد(4) 4 2و9 5 2و4 بعر.مقرونأبتحقيقي(812)خري@ةواس6،6

قليلا.جممصدوقالكرالي.الأسودأبوالصري،الأسقربنالأسودبنحميد(5)

6/1جادلاصالالتقاش@انظر. 2/2الكماولتهديطو@9،0 9 ا@،507@9

.(1542)لمنريبهاود

2/2والبهقيئثا(،3)@اجهاسعندللا( 7

ابى@اجهروايةويخي(7)
"

جحه()ص

سنةمتنت،نقةالكراليسي:الصريبكربرعجلان،(خالدسبرومبل@(

9/4والتعديلاالجرح"اسطر:@حدماوفيلهأ،165) أعح@مودمير)851(،5
2طافي 2 3 4للاحميدعدسعدةوحدئه.(7487)والاققرسه8،/ 31).

سنةولدالضربعبيدةأبوالحريثكوانلنسحيدسالوارتعدالحافطالإمامله(

3الكماالهتهذب"الطرامأ.08)سنةوماتمأ،201) / 4(،831)41و51

8/3النلاعاأعحمسيرو" 0 اليهمبئفكرما@روايةلهأ.251)و@التفريسه3،0وا0
2/2الكرمحهالن"في 71.

2/2سسهكرىفياليهقيئالحالظهناليضلدالضلاحالنالحا@ظ(10) والا7،1

قيلقنلنوفاكضاالمفضللر@نلروايةموا@قةوبلروابة
@2286)الصفا"(11)



ثللفعالد@لعلل@لجامعفي

@أعلمواللهذكرناهماأكثرالاضطرابمنوفيههرنرة.أبي

هذافيالواردةالخلاتأوجهذكرفيالنضالعراقيالحافظأطالوقد

تعقبوقداضطرابا،هذاعذفيالضلاحابنمنحىينحووكأتهالحديخث

فقال:والعراقي،الضححابنالجليلينالحافظينالعسفلانيئحجرابنالحافظ

"
الاختلافوقعإتماالرجل،هذاعنأميةب@إسماعيلعنرواهمنجميع

فريرةأبيعنأوجدهعنأوأبيهعنروايتهوهلكنيته.أواسمهفيبينهم
لأنالاضطراب،حقيقةفيهيكنلمفيهالأمرتحققو)ذاواسطق@بلا

جلراسمفيالرواةواختلاففدحا.يؤثرالذيالاختلافهو:الاضطراب
فضعفثقةكيركانو)نضير،فلانقةالرجلنلككانإنلأتةنلثيؤثرثلا

فتأملاسمهفيالثقاتاختلاففبلمنلاصعفهقبلمنهوإنماالحدي@
قابلةشيخنائتمالقلاح،ابنذكرهاالتيفالطرقكلهنلكومعنلك

فينتفيبينهاالتوفيقيمكنمنهاوالراجحةبعض،علىبعضهالترجح
ورأساأأصلاالاضطراب

لامجفولحرينالأنالحدنث؟بهذاالتمنبلعدمالأصحإنأتول:

عنةالراوينف@عدلا-فيكونبصحبته-التسليمفرضوعلىيعرف

حجرابنالحافظكلامنف@لذاأميقيبنإسماعيلغيرعنةيرولنممجهول

2/2أحمدعندعيةبنشقيانكرواية(1) 4 أحمدعندراشدبنمعمر@ررايةوغير@9
2 4 9 / 2و2 5 2و4 6 لتحقيقي.المما2)حزيمةوابنسبق،كمابالتوب@رونا6
8الكما@ادتمذيبثيالمزيفكرمااكتيعلبةبىفزادوكرواية 9 / ويخه.(1158)2

أيضا.المدين@بنعليئعلىواخلافالص@@فيعييةلنشيادعلىاخلافأيضأ
1الحدغشا"علمأنلادمغردةلأ( 92-1 بتحققي.93
1/2وايذكرقهالتصرةدشرحانظر.(3) 91-2 بتحقيقي.93
أحدبصحفالحديثعلال@لانلها،@يحلالحديثعللتجمعأنذلكفيالأولىلا(

أوشيخهمنسساعهلعدمأوواضطرابهالراويبضعفيكللالهتعاسكأصأندالرواة
العلل.سذلككير

77ححراابنلنكت(5) 2 5وة2-773/ بتحقيقي.38
.(1183)دالتقريسهالظر:(6)



ضطرابلاالالثشرك@:رلعلل
-

يضرهلثمثقةكانفإنواحدة،ذاتتسميةفيكانفاختلافهمصواب،

والحالالاضطراب.لغيرضعففقذثقةيخركانو)ناسمه،فيالاختلاف

كذلكها

علىوففناالعراقيللحافظوالتذكرظالتبصرةشرح9لكتابتحقيقناوعند

النسخإحدىحاشيةفيجاع@تعليقة
(2)

الامامصححهالحديخثهذا"نصها:
هذارأواوكاتهمة،فرنيأبيحديثمنوغيرهماحبان،وابنأحمد،

قادحا".لب@لاضطرابا

الحقوعبدالبرعبدابنعنةنقلهاحمدالإمامتصحيحلقول:

وصححهصحيحهفيخرجهأتهفهوحبانابنتصحيحأماالإشبيلي

حسنفوابن-:إوقالالدسنيبنويرخزيمةابنكذل@

2العراقيألفيةعلىالسيوطيشرحمحققتعيقانطر. 0

أوقا@مكتبةليالمحموطالأصلعىعررلاماوقذ)عأبالرمرلهارمزنااتتيوهي
حطها@رقة.(166)فيتقع(2951)الرقمتحملوميالله-أعزهاالجريحة-لعداد

الروحصغصسنقولاتوعليهاالمقاللفحواضيها@نرعلىجلا،واضحنحي
وتريحاسمهكتالةنامحهاأمملوالسق@الحطأقليلةلمخةويرونوصيحات،

الأمينيفالمدرسةطرتها-علىالنخ،

2/2@اقمهيدفي 4 2/2لهلاسنذكارا،او7 4/1الميرهالالدروانطر.!71 99.

3الرمطىاالأحكام1في 4 5 @متحفيقال@قلمحلك،نفىرباسأنإلا1،/

4/44الاريا العملمنب@ممابصحتصالتصريحعهيعرف3دراحمدة1
ليقالتهف@المرفرع،الحليتعلىلاالموقرفةالآنرعلىاعتمديكونوقدلالخ@

القاالنرراية
3

الإمامعىنقلسأنهداعلى@مزادضحي@ه.الخطفيالحديتة
يدحلوهدالميأحمدالإمامعمل@@لكفحللعلهالحلبتتصحيحهأحسد
حلات،ثلدليله؟تصحيححليثوفقعلىلتياهأوالعالمعملهلقاعلفتت

له.نمحبحأيىأنهوالصحح

ويلأك@2(.(2361)حبادابنصحيحير

تجحمقي.(812)و(811)المخصرخصرلي
لحيالرعبدابنعهنقلهنيسا

2الت@يا" 4 7 / 2لهالاشدكلىا،و"2 7 1 اسو2،/

1السير!لالدرفيالملق@ 9 9 /4.

.(220)ةالرامالبلوغ



-

@خرينأنعلى

الحدهذا"السرخسي:

وافعي،لثاواعيبنة،

واخذحديتبهجاء
ويلتوا

يللفعاند@لعللفي@لجامع

وقالعيينةابنمنهمالحديثهذاضعفوافذ

بنشفيانضعفهإلىأشار1حجر:ابنقالشاذ"يخث

كاناندعياض:إالقاضيوقالوغيرهم،لبغوي،

كذلكوضعفه@ضعي@ففوحنبلبناحمدبه

المضطرب:الحلبثحكم

وراويالرئيسةالحديخثصخةضروطأحدالقمنطأنالمعلوممن
لأحدفاقدالمضطربفالحديثإفنالثرط،هذافقدقدالمضطربالحديخث

الاختلاتلأنضعيفأثالمضطربالحديثيعدلهذاالضحة،شروط
(7)

فيه

موجثالاضطراب@الضلاح:ابنالحافظقالراويم@ضبطعدمعلى@لي@
اووفظوأعاثه@لم.@الراوي-ةأيبأت-لإشعارهالحديط؟ضسف

لإشعارهالمضطرب؟الحديخثلضعفموجثلاضطرابوا"فقال:العراقي

يوجبلاضطرابوا"فقال:السيوطيوتابعهلمارواتهأوراويه،ضبطبعدم

7)

8)

)

منالحديثعلىحكمالمارقطنيأنعلى.(690)عقبثاؤد،ابيدئناسظر

أوبحصوعصالظريقمداعنىلحلحلهالثبوت،@عدمفرنرفأليصسلمفبيطريق(
الحديث.أصعنىألهظيعلىيغلبوالديالحط،ليصردماعمومأراد

1/1"الحبرط1 .(460)ا+ا/الحير"التلخيص"(3).92

2/1"المعلمإكمال" 4@

38شنلماصحيحانظر@سرح 6 /2.

7ةالحديشلأعلمأنلاالمغرلةانظر. 1/1"الحقاتقطلاب@رشادو@تجحقيقي،9 1

1 7لتبسيراوالتقريبوالا3،6 احاقرلااو"لتحقيفي،6
"1 1/1،4"لمفنعوالا8،7

1/0والذكرظالتمصرةولح@نرح 1/1"الافيودمتحلتحقيقي،ا3 1 بتحقبقي.7
هذافهلبالاحتلات،الاصطرا@تعايرناصفيكثر

لا؟أوواحدئيءأنهمايصي

يطلقفالاختلا@الاضطراب،منأعمسابقأ-ساهكماالاخلا@-أدالجوا@:
الق@ح.علىإلايطلقدلاةالاضطرا@أماالقادح،ويخرالقادحويشمل

1ةالحديشهعلمنلا@مغرفة( بتحقيقي.93
1/2والذكرظالتبصرة@شرح 9 ستحممي.3



الاضطرابلالثترك@3:رل@لل

الصحةفيشرطهوالذيرواته،منالضبطبعدملإشعارهالحديث.ضعف

"والحسن

يعنيلاهذالكنالمضطرب؟الحديخثحكمفيالأصلفوذكرتهوما
ابنالحافظقاليجتمعان،قذبلأبدأ؟يجتمعانلاوالصخةالاضطرابأن

وتعذرمتساوين،ثقاتبينكانإفاالإسنادفيالاختلافإن"حجر:

صلأتةبصحته؟والحكمالحديطقبوليضر@يلاالحقيقةفيففوالترجيح،

فحدي@مئلأ-اقعارض-عندالأصحيةفيفلكيضرولكنالحملة.فيثقة

الجملة،@يفيهاحتلفحديثمنأصحأصلأ-راويهعلى@يهئختلفلم

@القدحيستلرملاأمرإلىيرجعنفسهفيالاختلاففلككانو)ن

شيخكلامفيوفع9فقال:حجرابنالحافظكلامالسيوطيشرحوقد
الاختلافيقعبأنو@لكالفحة؟يجامعقذالاضطرابانالسابق:الإسلام

للحديثفيحكمثقفويكودذلك،ونحوونسبتهوأبيهواحدرحلاسمفي

الصحيحينوفيمضطربأ،تس@يتهمعنكرفيماالاختلافيضرولابالصحة

قدةغمالمختصر@فيبذلثالزركحنيجزموكذاالمثابة؟بهذهكئيرةأحا@يط

"والحسنالفجحقنمفيوالاضطرابوالذوذالقلبيدخل

الاضطر@ب:مو@تع

واحلإ،راومنويحصلالإسناد،وفيالحديثمتنفيالاضطرابيقع

جماعةلهرواةبينيقعوقذ

الحافظعنهنقلهفيماالعلائيالحافظنلكفصلمنأحسنوجدتوقد

ويلرااشدريب(1)
"1/2 62.

سرالتصربالروايا،@ل@:النكتمنالمطوعفينحرت(2)
4الألحكار@2/ترضيح@ 7

مصالهاشعفرمماوهناللكتا@،تحقيقيليالموصعمدافاتنيوتد

8حجراابنلفكت(3) 1 0 / 5و2 7 تجحقبقي.0
2الزاوي@تهلوب(4) 67 /1.

1ةالحدنجظعلمأنلالمغرفةالطر(5) شحققي.93



=

@لف@ائدي@لعللفي@لحامع

فيفالذيالمتن،@يوتارةالئد،فيتارةالاختلات"قال:فقدححرابن
أنواعأ:يتنوعالتد

والرفع.الوقفتعارضنيها:ثالإرسال.واالوضلتحارضأحدها:
مثلأ-قوم-الحديخثيرويأنرابعها:والانقطاع.الاتصالتعارضثالئها:

تابعيعنالرجلفلكعنغيرهمويرويهصحابيئ،عنتابحيعنرجلعن
سا@سها:الإسنادين.أحدفيرجلزيادةخامسها:بعينه.الصحابيئعناخر

وضج@هثقةبينمترددأكانإذاونش@الزاوياسمفيالاختلاف

هذهمعالتعاملكيميةفيواختلافهمالعلماءمسالدعنأيخللأانكلمثم

أموالإتقانالحفظفيمتماثلينيكونراأنإماالمختلفبنوأن"فقال:الأنلا
استوىنف@لا،أمسواءالجانبينمنعددهميكونأنإمافالمتاثلونلا.

بقرينةالطريقينأحديترجححتىالتوففوجبأوصافهم،اشواءمععددهم
حكمالترجيحوجوهمنبثيءالطريقينإحدىاعتضدتفمتىالقرائن،من
جميعإلىبالنسبةلهاضابطولاتنحصر،لاكثيرةالترجيحووجوهلها.

الممارسعلىيخفىلاخاصترجيحبهيقومحديثكلبلالأحا@يث،
هذافيالنظرمجالكانهذاولأجلالطرتجمعمنأكثراثذيالفطن

قولعلىلفمفالحكمعد@أ،أكثرالمتماثلينأحدكانو)نيخره.منأكثر
الأكثر.

والضحيحأكثر-رفعأووصلمنكانو)نتعليله-إلىقومذهبوقد
نف@لا،أوالئقةفييتساوواأنماف@المنمائلين،يخروأمافلث.خلات

إلىيلتفتولالة،فالحكمأحفظرفعأووصلمنكانفإنالثقة،فيتساووا
نف@أيضا-بذلك-عللهمنتعليل

(2)
والواقف.للمرسلفالحكمالعكس،كان

بروايةعللهمنتعليلإلىيلتفتولاللئقة،فالحكمالئقةفييتساووالمو)ن
خالفإذاالثقةغير

77ححرهابنالهكت(1) 7 345،-4و:كلا2-8/ تجحقيقي.4
الصوا@لولملصققها.وقاليف@ا"الرايةطني(2)



الاضطرابلالثترك@:لعللإ
=

أحدرجالكانإذاوبقيالاختلاف،تقسيمجملةهذه"ةقالثثم

منفمنهمديه.المتقدموناحتلففقدأكثر.الآخرورجالأحفظالإسناديئ

اولى؟الأكثرقزليرىمنومنهموضبطه.لإتقانهأولى؟الأحفظقوليرى

لا،الوهمعنلبعدهبم

فيالاختلافوفوالرابع:الثوعوأما@سبق:ماعللآنبعدقال-ثتم
يضرفلاثقتينكانافمانلا.أمثقتينالرحلانيكونأنإمايخلو:فلاالد

عنكانالإسناددارفكيفمامنهما،بكلالحجةلقيامالأكئر،عتدالاختلات

فيفلكوجدوقدجميعأ،منفماسمعهالزاوييكونأناحتملصربمائقة،
يكونمققالزاوييكونحيثيقوىنلكلكنالحديث،منكثير

اعنناءلة(1)

الطرق@ا.وتكثيربالطلب

ثليلالاختلافأنمنالحديخثأهلمنكثيرإليهذهبماوأما"قال:ثتم

يقومأنإلاثقاترواتهكانتولؤنلد،فيضرالجملة،فيضبطهعدمعلى

ففوجمبعا؟لالطريقينأوجميعاعتهماعليهالمختلفالزاويعتدأنةعلى@لي@

جملةفلكمنالضحيحينوفيثقفعلىكانداركيفمالأتةضحف؟فيهرأي

شاذا.أوعلطايكودأنمنسلاتهنلكبصحةالحكمفيئدلالكنأحاثيثص

فهاهنالهيحتجلاضعيفأفيهماالمخنلفالراويينأحدكانإذاوأما

سمياتتيالظريقنلكوتكونللنظر،مجاذ
وجعلفيها؟!!،الضعيفنلث

ذكرمافكلالأخرى،الطريقإلىبالسبةالإرسالأوكالوقفعنهالحديث

هنا.يجيءالترجيحاتمنهناك

قذمكثرأكانإناالزاوييكودأنيحتلهذا:مثلفييقالانويمكن

نفدم.كماأبضا-منهما-سمعه
الضيف؟عنيرويهفلمالئقة،عنعندهالحديخثكانيذاقيل:فإن

اظلعأوشيخه،ضعفعلىيطلعلمأئهيحتملفالجواب:
(2)

عليه

الأخرى.الجهةمنعدهالحديثصخةعلىاعتما@أذكرهولكن

)طلع(.الرايةط.في(2)الراية.ط.منسقطت(1)



-

ثللفعالد@لعللفي@لجامع

فسيأتيالسند،فيالرجلينلينالرجلزيادةوفوةالخاصالتوعوأما
مكانهفهوالله-كئاءإنوالنلاثين-السابعالنوعفيتفصيله

علىفهوونسبه،الراوياسمفيالاختلافوفوالسادس:النوعواما

اربحة:أقسام

لاهذاانفالظاهرأخرى،فيويسفىطريقفييبهمأنالأول:

الأخرى،فيالمعينفوالزوايتينإحدىفيالئبهميكونلأتةثفبهتعارض
ثقة-كانإفاوعرفه-سماهمنروايةتضرفلاغير@يكونأنتقديروعلى

أبهمه.منرواية

الكلفيبهاوالمعنيفقظ،العبارةفيالاختلاتيكونأنالثاني:@لقسيم
ئقة.الزاويكانإثايضرولاأيضأ-اختلافا-يعدلاهدامثلنف@واحد،

المصنفتمثيلأنيتبينوبهذاحجر(:ابن)القائلقنث
(2)

للمضطرب
انتهى.بمستفيم،لي@حريثلنعمروأبيبحديث

الاختلافلكنءونسبهالزاويباسمالتصريحيقعأن@لثالث:و@لقسم

فلك،.سياقفي

منبهالتصريحيقعأن@لرابع:@لقسم"قال:ثتملذلث،مثالاساقثئم

أوضعيف،والاخرنققيأحدهمامتفقين:منفلكيكونلكقاختلاتغير
1الإرسالوالاخرالاتصال،مستلزمأحدهما

0 0 0

(3)
حجر.ابنكلامانتهى

الاضطرابأفصلأنرأيتوالمتنالسندفييقعالاضطرابكادولما

عنالكلامثتمأمثلتميبيانمعتشعباوالأكثرالأهملأتهالئد،فيالواقع

مستقل.قسمفيمنهماكلأجعلتوقذالمتن.اضطراب

أنللحافطيقدرولنمالأسايخد"متصلليالمريدلمغرفةلهداعىحجر،لابىالكلام
فثلئة.نكتهفياقؤعمذاإلىيصل

الحليشه.علمأنلالمغرفةصصالضلاح،اسيعني.
7حجر"النل@كت 78 /2-7 45،-4و87 مذالقلاضطررتوقذبتحقيقي.35

مثله.لحدأنتلجدتحميئولألهاختصار@وصعولةولماشهلحرثتهةلطولهالكلام



الشندفيالاضطرابللثترك@:لالملل

اءولا@لتهسي

-

@@@@@@

السندفيالاضطراب

منكونهالإسلامية،الأمةحياةفيأهميةمنالإسنادبهتمتعلمابالنظر

والتفتيشوالتنقيرعليه،الحفاظحيثمنبالاهتمامحظيفقذخصائصها،أهم

صالألوتمناتبحفظالصالحالسلفاهتموقدوضعيفه،صحيحهعن

نظيرها.قلونتائجببحوثلناخرجواحتىسقيمهامنقويهاوبينواالأسانيد،

تدخلهوالذيوالمعل،الضحبفففيهوالأصح،الصحيحمنةيكونكماوالسند

الحافظصنفهامنأحسنأنرأيتوقدبقليل،لي@كثيرالأسانيدمنالعلة

منها:نؤعكلعنالكلاموسأفصلالعلالي

8الضححابىعلىلكهديحجراب@الحافطعةنقلهكسا(1) / 5و:كلا2 4 تجحقيقي،3

بل!.الإشارةمقترتذ



-

@للفعالد@لعللديالجامع

ل@امححع-!@

)(-أالوداتعارض6
فيالأساسيةالرو@أحدفووالاتصالالاتصال،بمعنىهناالوضل

نظمه:@يالعراقيقالأولها،هوبلالحديخث،صخة

نوح@وضعيفصحيحإلىقنموا@لنننهذا@لثتانولمل

@لفؤيلىضابط@لبنقلابسنادفالأؤد@لمتصل

فتوذيقادحةوعتةكيرماثلوذمنمنلهعن
(2)

سمحهووالاتصال:الاتصال،بذكرأولأابتدأالضحبحعزفمنوكل
يليهانذيالزاويمنرابىلكلالحديط

)حذئنا،وهيالصريحفالسماعصيغلإحدىالراويبتصريحويرت

الصيغ.منوغيرهاوقالوسمعتوأنبأنا،وأخبرنا،
الأسانبد،بغضفيالتماعفيالتصريححصل@ربماالأصل.هوهذا

علىالحكمئمالتصريح،هذابخطأيحكمونونقادهالحديثصيارفةلكن
(4)أحمدوكان9ةرجبابنقالبالا@قطع،الزواية

فيالتحديثدخوليستكر

(2)

(3)

4الوفيتهدالنكتليالمقاعييقول 2 6 / بتحققي1
"

ضمىهذافكرالأليقكاد"
الأرسا@ا.علىالزياثاتيستلزمالرصلفلنجملتها،منللطافقات،زيادات
الرثدتقصير@تبةمنوهذاللنكش@@المطوعمنالنكراكلصة:سقطتتنيه:

@مدوللمحقق@يها،الكلصة@ياعديالتيالأصولراححتفقدالله-سامحهم-

بالئهإلاقوةولاحولولاوتصرفانهم،الرتفصبر@رليوت@د
.(13-11)لأبيكا5،والندكرة!:التصرة"

7ةال@حدنثاعلمأللا@غرلحة@انظر. بتحقيقي.9
حنل.اسيعني.



سال@ا@الوضلضتحكللالهضقى:للعلل

خطأ،فوويقول:الأسانيد،منكئير
ابنبحثوقدالئمماعإذكريصي.

يغترولاالأمور،لهدهالتفطنينبغيداوحيتسذقال:ئتمواسعأ،بحئافلكرجب

شغبةأنالمديني:ابنفكرففذالأسانيد،فيوالتحديثالتسمعذكربمجرد
منقطعا"ويكون@نسيوخصعنالإحباريهيذكرشيءكيرلهوجدوا

منبصيغةالروايةكانتإذاأماأقول:ثمالسابقالتفصيلإلىوأعود

فحينئل!قال(،أوأخبر،أوحدث،أوأن،أو)عن،مثل:المحتملة،الصيع

الاتصال:علىالصيغةهنهلحملالزاويفيسرطينتوفريجب

مدلسا.هكذاروىمنيكونلاأي:الدلي@،سالسلامةالأول:

الاكتفاءوأماعه،والمرويالراويبينوالمتافهةاللقاءئبوت@لثاني:

الئانيعلىالأولومفاضلةمرحوح،مذهبفهواللقاءو)مكانيةبالمعاصرة

يسمعلماثهإلابشيخه،راوبلقاءالأئمةيصرحوتد
أبوقالمنه،

و@عائثة،إلاكنىالنبيأصحابمنأحدأالنخعيإبراهيميلقلم9حاتم:
يسمعولمأنأ،أدردصغير،وهوعليهادخلفإنهفيئا،منهايسمع

فها

يكونأنيثتر@بلفقظ،واحدةطبقةفييكونلاالتندفيوالاتصال

سميالمواضعمنموضعفيالاتصالاختلفإذاةاخرهإلىالتندأولمن

استقرثتممرسلاالمتقدمةالقرونفيعليهيطلقوكانمنقطعأ،الئد

(5)

3"الئزمليعلل@نرح 6 9 / 5وعرط.2 93 / @مامط2

ممام.ط.كاه/2وعرط.37"/2الئزمذعهعلل@شرح
2ئنمصحيحالظر: 3 / 4الماصل!.المحتتوإالمقدضي1 5 رالالتمهيد!3(،5لا0
4 8 علمأني@عوالمعرفةا،ثلأ/1المعلمابثمال1والكفايت@0192،و،1،/

5الرمدبعللو@ثرحشحفبقي،لا4الحدبشا / 2/5وعرط.ك@2 9 ط.0

1/2والتدكرقهالتبصرةر@شرحهسام، 2 1/1المغيشاودغتحبتحقيقي،0 8 ط.1

2-2لمهوا/الحلمبة 8 .032"اليرطيألفبةودشرحالخصير،ط.9

.(21)فيلا"يللمرالا

1المعيتدفتحالظر. 5 2 / الخميرط.وا/832الحلميةط.1



@الع@ائد@لعللفي@لجامع

@يهضاليئإلىالتابعيئأضافهمافو:الفرسلأنعلىبعدالاصطلاح

إذنالصخة،ينافيفالانقطاعللصحة،شرطاالاتصالكانولما

شروطمنشرطأفقدماالفعيفلأنالضعف،أماراتمنأمارةالانقطع
الضخة

فييكونوقدوسطه،لييكونوقدالتد،أولفييكونقذوالا@قطع
يعنيناوالذيالانقطع.نؤعمنفلكوكلاكثر،أوواحدبراوويحصلاخره،

ئسمىماوفوالإلساد،اخرفيالاسقطععنالكلامهوهناعليهالكلام
المتأخرين.عثدبالمرسل

أخرى،مرةموصولأ@رويمرفمرسلارويإفاالحديثفانلذلك
يعذلامنالعلماءومنالأحاثيث،بغضبهاتحلاثتيالأمورمنيعدفهذا
الاتي:النحوعلىفلثفيالأقوالوتفصيلعلة،فلك

منلأثةالمرسلق!الزوايةعلىالموصولةالروايةترجحالأول:@لقول

قالالخطيب،صححهاثذيفووهداالثقة.منمقبولةوهيالثقةزيالةقبيل

الإمامونسبوأصولهإ،الفقهفيالضحبحفوصححه@افماالضلاع:ابن
الذيهوالقولهذاإنثمالحديخث،أهلمنللمحققينالقؤلهذاالنووي
للألفيةشرحهفيالعراقيصححه

المرسلةالروايةترجيح@لثيي:@لقول
(4)

للأكثرالخطيبعراهالقولهذا

(3)

(4)

1نظرا
.21لكمايط:ا0

1الخدبت.علمأللاالمغرفةاسطر. 1 ا/الحقانقاطلا@ودبرنادشحقبفي،2
5 ا/ودالسقع،3،8ةهلرويالمهلاو"بتحفيقي،93ةلشير"والمرباو"3،1

1 1/1والدكرظاقصرةو@سرح0،3 7 1/2الاتيالتح1و@تحق@قي،6 0 بتحقيقي.5
4الالكمايقه: 1الحديشهعلمأللاولمحرفة1،1 5 5 لهالمدخلاوالطر.تجحقيقي.0

3-3ملاا/الأ@لقهولقواطع)59(، 2/2المحصولا1و6،9 لهالأصوجامعو"2،9
1/1 7 2/1الحوامعاولجمع2،/3المحارياللضلحلا.لأسرار"اك@و@0 2،6

2كرقهواقدالتبصرةودانرح1/3،4"مملمصحيحدنرحومقدمة 2 7 / تحممي1
ا@االالكفايقهانظر



سال@اصلؤضلاضتمكلللخترقى:رل@لل
-

التعديع،علىمقدموالجرحجرحا،عدهقدبعضهملأنةالحديثأهلمن

الحلةهذهوليفقال:إورثه،الطبريالمحبعنالزركثيالقولهذاحكى

غبرم@والغيناالمتبقنبالأقلفأخذنارفعمعفيالكذلكعلةو)تمانظر،

الحديث،فينخطئادخفتإفا9معين:النقولالحكمهذاويؤيد

لأنوصل،منعلىعلمرياثةمعهأرسلمنولأنتزثأولامنهفانقص

زيادةالمرسلمعأدعلمالالإر@جاءذاف@الوصل.الألسنةعلىالغالب

علم
وحذفهازياثة،والوصلالإرسال،هوالمتحفقإنبعضهم:

علةفدلثالراوي،ثونالمرويفيللريبةموجبوهوئبوتها،فييشكك

يهناقصلأثهأشرةهذابلالإسنا@فيكالاضطراب

وذلثالحفط،فينقصلإرسالاإنفقال:إالبلقيني،الأقوالهذهورد

زيا@ةأنالصحيحالنطرأن@تبينوال@يان،السهومنالإلسادعليهجبللما

()أسند"منمعهيإئماالعلم،
الإرسالأنوهواخرضعيفقولوهاك

بضعفهلعلمهالراوي.من

لمرويافمتقنضابطالحافطلأنللأحفظالترجيح@لئالث:@لقول

العلائي:قالاليدين،ذيبحديثاواستدلموالوهم.الخطأعنبحيدأفيكون
القولكانحديث،إسنادفياخنلفواإذاالجماعةأنالحديثهذامنويؤحذ"

يث@ا@أ@لبعصإليهوف@بالاوالأتقنللأحفطأوعددا،ل@ثثرفيهم
(9)

ه.ي@2للزركنيهالصححالنكا@علىالالنكت

1الكمايق@. الحريقصوركفواالحفا@حرأصسمحد@هداكناشابطالعومن8،9

وأيو@سيرين،ومحمدسالنمدي،عامرةأولنكوصسهم،احنياطأضكوابدا

ريدبنوحصادأنى،لنوسالكالسخياني،

2ةالاصطلاحالمحاس@الظر .+1/9الأدكار!توعيح@ا@ظر.لا(.56

2ةالاصطححالمحمس 56.

1الأصولهعلمفيالمول@اية@انظر. 37 /2-1 39.

9الئزمد@اعللشرح"انظر. / 1وعتر@214 / 26 همام.ط3

.11ةالالكمايق@لا@ث@.7المراندا:ل@ظم



=
@لفعائد@@لعللفي@لجامع

إلىأفربالجماعةلكونعدثاالرواةلأكنرلاعتبارا@لرابع:@لقول
الوهم.عنولبعدهمالأقل،إلىمهالحفظ

أنعلى@لي@فيهالبر:إعبدابنقالأيضأ،اليدينفيبحديظواستدلوا
إلىالقلبوأنالجماعة،قولالقولأننقله،فيالجماعةخالفتهإفاالمحلث
الواحد"روايةمنسكونأأشدروايتهم

النواتروهوالعلم،يوجبمماتفربلأنهاالكثرة.أترتو)ئما
الحديط.أئمةبعضإلهون@ب

الأكثر،أوالأحفظلترجحبالنسبةالعلائيفكرهامهمةقاعدةوهناك
"فقال:

عندوذلكوالسهو،الغلطعنلبحدهمةعدثاالأكثرقولإلىيرجع

الأحفظقولفإلىالعدد،واستوىتفارقوافمانوالإتقان@الحفظفيالتساوي

الحديطإأهلعندبهاالعملعلىمتفققاعدةوهذهإتقانأ،والأكئر

وفي"السخاوي:قالوالتوقف.لروايتينابينويلتساا@لخاص:@لقؤل
@االسبكيقالهالتساوي،وهوخاصقولالمسألة

اقوالوهيالمسألة،هذهفيالعلملأهلأقوالمنوجدت@ماهذا
الأولى،القرونأصحابالمتقدمينصنيعفيالنظرأمعنتوقذمختلفقيمتباينة

وصلهافياختلفالتيالأحاديثعلىاحكامهمفيكثيراالنظروأجلت
إنإذالمتقدمين،وصنيعالمتأخرينقولبينشاسعابونأفوجدت@@رسالها،
نحتفلثبجعلواولنموهلة،الأولالحديثعلىبحكمونلاالمتقدمين

دراسةخلالمنليظهروفدالاختلافات،جميععليهانطردكليةقاعدة
لاالترجيحأنلارسالها:وصلهافياختلفالتيالأحاثيثمنمجموعة

(2)

(3)

(5)

ا/الأصولهالجامعمقدمةوانطر.الحديخث،تمة)59(،المدحع،فيإالحاكمعزاه
1 1/4الويقهودالنكت7،0 2 بتحققي.9

3الالتمهيد" 4 2 /1.

1للحازمي."الاتي@انظر. حرم.النطوا/131الوعيط5
3الؤاند!نظم" 6 70.

@
2/1الجوامع!جمع 1/1المغيشأوالفغ2،4 1/2ابىقي!والنغ9،3 2 تجحقيقي.1



سال@اصالؤضلضتعكلللضقى:للعلل
=

والقرائن،المرجحاتحسبالحاليختلفلكقكلية،قاعدةتحتيندرج

المرجحاتوهذهالموصولة.الروايةترجحوتارةالمرسلةالروايةترجحفتارة

والإعلال،التصحيحوأكثروروايةدرايةبالحديثاشتغلمنيعرفهاكنيرة

هذادقائقوعرتالزجالعلمفيوتمكنالأحاديث،منكبيرةجملةوحفظ

ولحمه.لدمهمختلطالةملازماأمرأالحديثصارحتىوخفاياهالفن

للشيخ.الملازمةوطولالعد@وكئرةالحفط،مزيدالمرجحات:ومن
منفمنهم:الأحا@يث،منحديثعلىالحكمفيالنقادجهابذةيختلفوقد

منةومنهمالموصولة،الزوايةيرجحمنومنهم:المرسلفالروايةيرجح

يتوقف

المنقطع،أوبالمرسلالموصولتعليلهمإنثم"حجر:ابنالحافظقال
غلبةعلىدائرذلثبلإطلاق@علىليىالمقطوعأوبالموقوفوالمرفوع

تحفطالتيبالقرائ@الآخرعلىأحدهمابنرجحالظن

التيالأحا@يثفيالعلمأهلأحكامنفلفيالصهبةالجولةهذهوبعد
يحكمرنأتهمالنفدأقوالغالبفيأنتبينو)رسالها،وصلهافياختلف

بكونمنمنهمفإنالرواةلخصوصياتالتهينبغيولكنجيد،وهذاللحافظ،

أوالأماكنسعضيرأوالنيوخ،بعضفيضعيفاالجملة،حيثمننقة

ثقةأئهإلاالجملةحبثمنضعيفاالراوييكونقدوأيضأالأوقات،بعض

الزناد.أبيبنالرحمنبعبدالتمثيلتقدموقدافيخ،بعضعنروىإفا

بجانبالمرسلةالروايةيخرجونالعلماهلأنوهوهنافاتدةوأزيد

علةتكونقدالمرسلةفالروايةالعلل.صاحببذلثلينتفعةالموصولةالرواية

علىيعيبكانبلذلك،يصنعكانأحمدالإمامنف@ولذاالموصولة،للرواية

السينانيروايةساقاتهذلثومنالموصولة،عقبالمرسلةالروايةيتركمن

حصلنلماليصللطحنلس@أيكودلرلماالمرسلات،بمنادمنالراويأكنربنالا(

1/3الئذياالنمح"ةالظرحرب،بنلسماك 2 ومصادره.2

7حجر،ابنلنكت(2) 4 6 / 5و.2 1 بتحقيقي4



-

يللف@ائد@لعللفيالجامع

يفهموهذاالموصولة،بهاليعلةالمرسلةوكيعبروايةأردفانمالموصولة،
وكيعبروابةأتبعهاالسينانيروايةخزجلماتهف@مسنده،فيصنيحهمن

وكغبروايةالموصولةالسبنانيروايةإعلالإلىنهإشارةهذاوديالمرسلة،
المسند"موضوعسليستالمراسيللأنةالمرسلة

المسانيدفيصنفممنوكيرهأحمدالإمامصنيعبندركفلثومن

الصحابقحلأحاثيثإفرادفيهاالمسانيدعلىالتصنيفأنعلمأالصيع،هذا

ليالجدعلينايحتموأمثالهوهداالصحابي.ظكعنمسندأرويلماأي:

تنقيةعلىعلماشاحرصخلالهمنوندركالعلم،أهلماهجلمعرفةالبحث

ووالديناوجمعناحساب،بغيرالجئةوأدخلهمالثوابلهماللهفأجزلالسنة،

الأعلى.الفردوسفيو)ياهم

لدلك.نماذجوسأسوق

بنعطاءعنأسلمبنزيدعنأن@،بنمالكروايةمئال:@

كميدوفلمصلاتهفي@حدكمشك@ا@ذاقال:@فهاللهرسولأن:(3)يسار
قبلجال@نوهوسجدتينوليسجدركعقعفليصلأربعا؟أنلاثا@م@لى،

الشجدتين،بهاتينشفعهاخامسةصلى@لني@لركعةكانتفإنالتسليم،
للشيطان،.ترغيئمفالسجدتانرابعةكانتلان

@ض:الرواةحماعةمالكعنهكذارواهالحديخثهذا

2أحدال@سدواظر@7:@الأحعي@تقريةفيا@رثاثات@(1) 7 5 /1.

يرملوكانثفةعمر:مولىالعدويأسلمدسفأسامفوألوا@يعندألوفو(2)
6البلاطأعلامسيمو@)27،2(،كلأك@"الكمالتهذب@ / ا@قر@هو"51،3

سةتوفيثقفميسولة.مولىالمدلي،الهلالييار،بنعطاءئحمدألو(3)

(5103).

.2الإصلاتاريحوممأ،535)الكساال@5/971والتههذبالنقاش@5/991،ةنظر
1 7 مأ.ا03)وفيات1



سال@اصالوضلضتعكللالثترك@:لالحلل
-

سعيدبنسويدا-

همامبنالرزاقعبد-2
القعنبيمسلمةبناللهعبد-3
وهببناللهعد-4

عمربنغثمان-5

الثيبانيالحسنبنمحمد-6
الزفريمصعبأبو-7
الليثييحىبنيخيى-8

يسار،بنعطاءعنأسلم،بنزيدعنمالك،صرووهئمانيتهمفهؤلاء

به

رافدبنويخيىضسلمبنالولبدرواه
(10)

المازني
متصلا-به-سعيد،أبيعنيسار،بنعطاءعنأسلم،بنزيدعنمالك،عن

ثقةمسلملنوالوليدالجماعفروايةلمخالفتهماشاذتان،الروايتانفهاتان

روايةأماوهحا،الإسادفيسعيدابازيادت@فتكونمالكأصحابخالفلكته

لهايلتفتفلاالوليد،روايةمثلروايتهجاءتضعفهفمعراشد،بنيحيى

(151)موطئهفي

.(3466)مصنمهفي

33اليهقيئطريقهومن1(،20للاثاؤدأبيغد 8 /2.

1/4المحاني!الهرحفيالطحاويعد .2/331والبيهقي@،542ا@الحلمية.@ودي33

ال@فيالطحاويعد
4المعالي!رح 33 / .@2452@الملبة@وفي1

.(13لهمرطهثي

7الحوفيطربقهومنلهأ،75)موطهفي 03).

.(252)موطهفي

338واليهقي2(،663)جانابنعد .2/613دالتمهيداننالرعبدوابن2-33،9/

صحبص.المازني.راثدلنيخيىالبصري،سعيدأبو

6ولالالثقاش@ةانظر 8/3الكماولتهذبو0،1 .(7545)القرس@وإ)8147(،2

3دالت@هيهفيالبرنجدالنعد 1 7 /2.



@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

البر:عبدابنقالمرسلأ،مالكعنمحفوظاالحديثفيكونضعمها،لدة
وجوهمنتصلفمائهالإرسال،مالكعنفيهالصحيحكانو)نالحديث@ذا@

مالكغيرعنرويالحديثأنعلىزيادتحهتقبلصحديطمنثابتة

لأ.موصو

اللهعبدبنالعزيزوعبدسليمانبنفليحرواهقد
(3)

سلمةأبيبن

ومحفدبلالبنوسليمان
(6)

عجلانبنومحمدمطرفبن

(4)

(5)

(6)

1/37والمارقطني3/7،2حمدكد( الرمالة.ط.(1وللا.4الحلميةط4
الماخرنسل@ة،آليبناللهعندلنالعريزعدالأعغألوويقال:اق@عدألوفو

اهأ.66)سةتوننالمقيه،المدفي

4/5الكمال!تهذيبو")2،81(،@5/4هوالحدي@دالجرحاسظر: 2 5وا0 2

7/93اللاءاعلامر@شر(@،4304@

(1162)لهدالكبرى!،وفيك@72والنانيئ)5941(،والمارميممه،ك@أحمدعند
(1024)خزيمةواس)142(،الجارردوالنالرسالة،ط.(1163)والملمةط.

4الآنلرامحاليدنصحفيوالطحاوي1(،609)1/905دةع@وأديلتحممي، 33 / 1

0والحارقطني2(،054)العلمبةطوثي / @(1397)و(1396)والحلسبةط.137

.+2/1لبيهقيوالة،لرماا

3أحسدكد 1/5عرانةوأبيل،(571)ممه/2رئنملم@3/ 0 1لى9 وابن0(،9
2لاحاد 1/37ارقطنيوالد6(،6 والبيهقيالرسالة،ط.ول@931(العليةط.0
8الالتمهيد"ديالرعدوابر2/13،3 / 213.

وتوفيالماتقلولدالدلب،عانألوثار@سمطرفئحندسإلجافطالإما@م

6/5الكمالهتهدب@انطر. 1 9(56 7/2النبلاطأعلاموالسير0(،2 ةوالتدكر9،6

1/2الحفاطا 42.

7أحمدعد 5عوانةوأبي@3/ 0 9 / 1(1905).
4لاشةأبياسعد 01)ماجهوالن)4201(،@اودوأبيلأ،3 /3والئسفيئ1(،2
الاثرا\/محانيشرحفيوالطحاوي)2561(،الأوسطه@فيالمدروابن2،7

4 ا/والدارقطني)7662(،و(26)ىحانرابن4(،2)ووالحلميةط.رلحي33
3 7 1/3والحاكمالرسالة،ط.(1399)والعلميةط.1 الالمعر@افيوالبيهقي2،2

3@اتمهيد،فيالرعدوابنالحلمية،ط.(1129)والرعيط.(4512) 1 7 / 2
3و 3و17-318 18.



سالوا@الؤضلتعوضلالثترل@:لال@لل
-

قي@بنو@اودسعدبنوهامزكيرأبوقي@بنمحمدبنويحى

سعيدأليعنيسار،بنعطاءعنأسلم،بنزيدعنرووهثمانبتهم

الرحمنعبدبنيعقوبجميعأخالفهموقدمتصلأ.بهالخثوقي،
(4)

القاري
()

لكنمرسلأ.عطاء،عنأسلم،بنزيدعنفروياهقي@بنوداود
الجمعروايةأمامتقاوملمروايتهما

الحفظوشدةالعددلكثرةثالوصلالحديخطهذاروايةفيفالراجحإن@

منتقصيريضرهلاصحبح،فدفتصلوالحديث9البرةعبدابنالحافظقال

"زيادت@مقبولةخفاظوصلوهاثذينلأنثاتصالهليبهقصر

(2)

الرعدوابنالرسالة،ط.(58ولاالعلميةط(585)الالكرى!فيالائيعد

لي
3التمهيد" 1 8 / 2 1.

37والدارقطمي1(،079)1/015عوالةأليعد 4 / ط.(41)،0والحلميةط1

لةلرماا

لثه(.(571)لم@/2عندصلم

مةترليالمدعي،القاريعدساللهغدبنئحندسالرحصنجدلنيحقو@فر

(5181).

4لأنساس@4/والامملأ،4ولالالثقاش@سطر. 1ال@8/الكماوالتهنيط0،7 7 4

(1027)@اؤدأبيكد

العلمية،ط.(1128)والرعيلهأط.507)لهالمعرنخه،"وفياك@/2اليهقيعد

أدادهدلعنامأأنإلاالذمي:.قالومرسلأ،مرصولأعهفرويعهواختلص

@رواهوه،اسصرغيرهالحولانينصربنبحررواهمكناالخدريمجد

@قي@لداودسالوصلفحعلرمبابنعمهعنوه،بنالرح@نعدأحمدس

أححدسطريقمنموصولأعهوروينصر،لنلحرطريقمرللاسعنهفروي
3ي@هير@الت@ابرعداسدكروكناعد@سلم،مركماويخر@الرحسعد 1 6 / 2

عهروىليماالمرا.قي@لنوثاودالنرري..برسالهعلىمالكأتابعلرقدةفقال

روابةجرنينب@لنوثاوداثفك..صوأسلهالحدبتهلاووعلالنطان..

القطانا.

3التمهيد،@فيذكرالبرعدابنأنعلى 1 8 / علىأقفكمرعلأ،رووه@حرين2

النرري.سفيادمنهمروايانهم،
3النهبا1 1 6 /2.



يالفالائد@لعلل@لجامعفي

حديتعنحنبلبنأحمدسألتالأثرم:قال"اخر:مؤضعفيوقال

إئهمقلت:إليه،أذهبنعم،قال:إليه؟أتذهبالسهو،فيسعيدأبي
ابنمنهم:عدة،أسندهوقذمالك،بهقصرإنماقال:إسناثصفييختلفون
سلمطاأبيبنالعزيزوعبدعجلان،

الدارقطنيالحسنأبوالجهبذالإمامتناولهقدالحديثهذاإنئم
(2)

المسندة.الزوايةترجيحإلىوانتهى

عباس.ابنمسندمنالحديثوجاء

ط.(587)والعلميةط.(583)لأالكبرىلمافيالنسائيأخرجه:

طريقمن(2668)حبانوابن)3561(،لأوسطاا@افيالمنذروابنالرسالة،
الدراورثي.محمدبنالعزيزعبد

منالرسالةط.(1401)والعلميةط.1/373الدارقطنيوأخرجه:

جعفرلناللهعبدطريق

بنعطاءعنأسلم،بنزيدعنالله(وعبد)الدراور@ي،كلاهما:

عباس.ابنعنيسار،

سعيدأبيمسندمنجعلوهالذينأسلمبنزيدعنالرواةفخالفا
ا

11/2العلل@@فيالدارقطني 6 2لاس3 الدرا@ردي،الا@رواه:(27
بنعطاءعناسلم،بنزيدعنميسرةأبيوابنجعفر،بنا@هوعبد

3التمهيد"فياالبرعبدابنوقالعباس،،ابنعنيسار، 1 8 /2-3 19:

(2)

(3)

اقمهيد!2/913.@

12عللهفي 6 0 .(2274)س1-263/

.(7973)الالتقريبهفيالحافظعهقالسبرةأبيابنولعلهالعلل!فيإحاءهكدا
1/37الدارقطىعندوحديتهعالمأا،كانالزبيري.مصحبرقاللالوضع،الرمره 1
ذكرته@)نمالوماتميلمتالعتهحاجةولاالرسالة،ط.(1400)والعلحية.@

لها.قيمةلاهذهروايةلأنةلالهات@



سالواصالوضلتمدرضلالترك@:للعلل
-

نجيح،بنجعفربناللهوعبدمحمد،بنالعزيزعبدالدراصرد@ديهأخطأوقد"
عباس،ساللهعبدعنيسار،بنعطاءعنأسلم،بنزيدعنفروياه

هداجعفربناللهوعدعندهم،بالجيدلي@حفطهولكنصدو@،والدراصردي

مماهذينروايةولي@ضعفه،علىاجتمعوقدالمدينب،بنعليوالدهو

"الدراوردي:روايةعقبحبانابنوفالفكرنا@،منروايةيعارض
فيوهم

سعيدأبيعنهو@)تماعباس،ابنقال:حيثالدرا@ر@يالإسنادهذا

وقالأبضا@ا،وهمهمنفلعلهكثيرأحفظهصيحدثإسحاقوكانالخدري،

2/1الحبير"لاالتلخيصفيحجرابنالحافظ أي:عنه-@روي"(475)0
سعيد،أبيحديثالحديثيكودوبهذاوهم،.وهوعباسابنعن@اء-

عباسابنحديثولي@

روى@اة@رسالهلهو@فيالتعارضفبهحصلمامئال@

أنمغفل:بناللهعبدعنالبصري،الحسنعنحسان،بنهثام

الترجلعننهى@الثببئ
(2)

غتأإلا

1يلاوالترمذي4(،51لاوداوأبو@4/8،6حمداأحرجه: وفي(75
8/1نيلشاوا@تحقيقي،(35)لهئلأ،لشمااا 3 (5193)لهدا،لكبرىاوفي!2

ول،70)"الصحابةدامسدفيوالرويانيالرسالة،ط.(9264)والعلمية.@

4الحديظ:غريب"فيوالحربي فيوالطبرانيه(،)ممال@حبانوابن1،5

@م@ا@ر@إتححافو@ه(،)اولهالأتراش@4/+تحمة@فيعبمسابنوحديت(1)

4 5 ابرالحافطلكىسعيد،أليحديثبل@ححروابنالمريوأشارلم@،223)8

النمسندمنالحديثأدبعىسجدأبيحديثالمحموطبأنلمحجزمرادحجر

يرحعأنالعللعلملطال@لدولاشا@عباس
اسهالأشربلى@تحمةالاخلا@عد

الايدأوماملال@الحلل،بل@ثيرادداكفيومماالمهرقاإتحا@و"

والتنعمالرمهكرةكرهكأتهوتحسينهوتظيفالحرتريحوالترجل:الترحل(2)
2/2النهايقهإ 03.

/3الال@هايقهنعر@3يومأوتدعهيوماالما.تردأنالإللأ@رادمنالثغأة(3)

3المجتىاعلى@حائةفيالسنديقاللنا.336 2 وقت.بدوقأةلاي.81/



-

يللف@الد@لعللفيالجامع

2وللأالحديثط.(2457)الأوسطه" فينعيموابوالعلمية،.@(43
6/2"الحلية@ا التمهيد!"فيالبرعبدوابن)796(،@االادابال@فيواالي@ي7،6

2 0 3 به.خان،بنهئامطريقمئ(3165)والجغوي8،/

صحيحإحسنحديط"الترمذي:قال

عديابنعندفرارةسمجاعةتابعهالرواية،هذهعلىهامتوبعوقد

1/4"الكاملفيا 1 عنمجاعة،عنالمعلم،زكريابنإبراهيمطريقمن5

خمسأأ.أوأربحأ"يه:وزادبم@مغفل،بناللهعبدعنالحسن،

ضعيفزكريابنإبراهيمإنإذلها.قيمةلاالمتابحةهذهأنإلا

الحديث،عقبعديابنعليهنصكمامحفوظةغيروروايةالحديث

مقاليخهومجاعة

6/4القدير"فيض9فيالمناويعنهنقلهفيماالباجيالوليدأبوقال 04:

ابنعنالحسنروايةلأنثيثبتلالكتهئقاترواهكانوانوهذا9
(4)

مغفل
/6أيضأالقدير"فيض"فيالمناويعنهنقلهفيماالمذريوقالنظر@ا،فيها

4 فيليستالحدياعلةأنإلاقالوا،هكدااضطرالهااالحديطفي":04
طنهالباجي،الولدألونحلكإلىف@بكمامغفلبناللهعدمنالحسنسماع

والوقف.الإرسالالحديثعلةإنما

حديتدتجهد@يماسدستمتىين@@الحديت،تنبذلكعنىالرمذيلعل(1)

النهالاقال:@النبيأصحا@منرجلعنالحميري،الرحمنعدبنحسيد
بولأ.كلحسايمتنط(أد@اللهرسول

3وه/11وا4/011أحمدأخرجه. 1/1والنسفي)82(،لمحاودرألو6،9 3 وفي0
عنعرالفأبيطريقمنالرمالة،ط.(235)والعليةط(240)لهلالكبرى،،

صحيحللصاثهلهالرحلن،عدلنحميدصالأوثي،اثهعبدثاودس
بالواطلا.تدىعدي.ابنوقالشكر،،حدينه"حاتم.أبوعهقال(2)

2/4"والتمديعالالجرحانطر. 1/4عديلابنوالالكامل!لم@،.)9 انوديز1،2

1/3الاعداد 1@.9@.

.(768)كل@4ك@الاعقلالهاليزادانظر.(3)

تحريف.ومو"ألي"القديرا:لليصمنالمطبوعمي)ثما



برسار@الوضلاصتحكللليثترك@:رلعلل

خزيمةأبيطريقمن(2لالهاهشيبةأبيابنأخرجه:فقد

15)شيبةآبياب@وأخرجه: 9 8/1والنسائي2(،5 3 ى@لأالكروير2

قتادة.طريقمنالرسالةط.(9265)والحلميةط.(93يلأاله

مرسلأ.بهالصري،الحسنعنوقتا@ة(خزيمة،)آبوكلاهما:
توبعقتالةأنكماهثام،منأوثققاثهإنإذأصح.المرسلةفالرواية

ضعيفحسانبنهثامانعنفضلاسبق،كماخزيمةأبوتابعهروايتهعلى

رواية(78)@االعلل"فيأحمدالإمامقالإذخاصة،الصريالحسنفي

سهامنعدكنا@ماعلية:ابنوقالأوقفوهاإ،رفعهاأحا@يثروى9المروذي

حسان،بنهاميتقيشعبةكان@@معين:اب@وقالشيثا@ا،الحسنفيحتان

@اوالحس@وعكرمةعطاءعن

8/1السماثيأحرحهإدبالوقف،هامروايةأعلتوكذلك 3 وفي2
9ويلاالعلميةط(9317)لهالكبرى"،لا بنيول@طريقمنالرلالة.@(26

موقوفأ.بهومحمد،الحسنعنعيد،
رواهعد،بنيون@قتادة-يصي:خالفه-"الحديث:قيلالنسائيقال

موقو@أ.أي.قولهمالماومحمدالحسنعن

مرسلأالحس@عنرواتهإذمرسلالحديثهذاأنأعلمواللهوالراجح
أكثر

6/4"لأشراتاخفه" 5 12/2و(9650)7 8 /12و(18562)5

4 8 4/2المسند"اطرافو@ا)60391(،0 4 "المهرةإتحافو")5085(،2

05 6 6 / 1(13435).

مد@رعلىعدةرو@ةمنوالارسالالوصلتعارضبقعوقد@

فيأتيالحديث،فيفبضطربو@د،ر@رمن@لتعارضبقعو@حياناو@حد،

الأسلمي-مرلاسنصرسموحزيمة-أبو(1)
4/2لاعتدالأاالميزاننظر:ا(2) 9 6(9220).

.(8078)ققريس@اصدوتحلأ@وهولأ



-

@الفالالد@لعللفي@لجامع

قال:لرزاق،اعبدروىمامئاله:@خرى،تارةولاومو@مرة،مرسلابه

ز@ته،الخطاببنعمرعنأبيه،عنأسلم،بنزيدعنمعمر،حدثنا
مباركتا.شجرؤمنفإثهبه،و@قمنوا@اكلوا@لزبتبميم:اللهرسولقالقال:

18)والترمذي3(،913)ماجهوابن)31(،حميدبنعبدأخرجه: 51)

لبزاروابتحقيقي،(158)له@ا،ل@ئمائلاداوفي(331)الكبير@لعللا@اوفي
الأخياراتحفةوفيأ(4450)المشكل!شرح"فيوالطحاوي)572(،
4/1والحاكم)0944(، 1/1المختارقه"فيالمقدسيوالضياء2،2 74-

1 7 به.الرزاق،عبدطريقمنمأ3)ومأ2)5

ثه1851)الترمذيطريقهومن9(،1يثلاهجامعهفيمعمروأخرحه:
مرسلأ.بهأبيمطعنأسلم،بنزيدعنبتحقيقيا(لاهله"،الشمائل@اوفي

لاحديثهذا"الحديط:لهذاتخريجهعقبجامعهفيالترمذيقال

فييضطربالرزاقعبدوكانمعمر.عنالرزاق،عبدحديثمنإلا@عر@ه
علىرواهوربما@،النبيعنعمر،عنفيهفربما@كرالحديث،هذارواية
أسلم،بنزيدعنقال:صربماجم@وو،التبيئعنعمر،عنأحسهفقال:الثك
مرسلا،.عح@هالنبيعنأبيمععن

حديثهوفقال:الحديط،هذاعنمحمدأسألت"الا:لأالعللفيوفال

أعلممه.لاقال:محمر؟غيرأسلمبنزيدعناخررواهله:قلتمرسل،

بنزيدعنمرةحذث"ة(1520)لابنهالحلل!دافيحاتمأبووقال

بنزيدبعد:قالثمدهرا،رواههكذاالنبيأنأببصعنأسلم،

جعلهخىيمتلمثمعح@،النبيعنعمر،عنأحسبة-أبيه-عنأسلم،

.@شكبلابمطالبيعنعمر،عنأبيصعنأسلم،بنزيدعن

معمر،حدث"الدوري:برواية(595)تاريخهفيمعينبنيحيىقال

ادمنوو@@اكلوا@لزبتجملأةاللهرسولقالفال.أببه،عنأسلم،بنزيدعن

معلولفالحديثهذافحلىمرسلا"زيدعنهوإئمابئيء،هوليىبمدا.
اصح.والمرسلفيمعالرزاقعبداضطراببسبب



سالواصالوضلضتحكللالئترقى:لالعلل
=

7/1لأسرات!اتحفة"وانظر: 8 9ق@21/المصإتحافوا1(،0392)0 0

.(37لاالصحيحقهالسلسلةو")44151(،

ووصلهيصح،لامعلولالحديثهذاأنواتضحليترجحلقول:

فيكانالرزاقعبدإنإذمرسلاتهوالصوابالرزاق،عبدفيهأخطأخطأ،
الأمر،آخرديخلطقدالرزاقعبدأنومعلومموصرلا،يرويهعمره@خر

عنهوورواهمصنفهفييذكرهلمالرزاقعبدإننمأصح.القديمة@روايته

أولفيعندهالمعتمدةالروايةهيوكأنهامرسلأ،معمراجامع"فيكمامعمر

فرواهالحديثهذافياضطربقدالرزاقعبدفإنكلههذاومعالأمر،

البيهقيعندكماعمرعنأحسبهفقال:فيه،وشكمركماومرسلاموصولأ
5يا"الإيمانشعبفيإ يتابعولمالرشدط.(5539)والعلميةط.(93
عزو@ولعلبه،تفردفقدإرسالهعلىولاالحديث،وصلعلىالرزاقعبد

مرسل.أثهفيهالأصلأنبسببروايتهعنالمحذثين

@يالطبرانيالحدبأخرجفقدالرزاقلعبدفاصرةمتابعةوهناك
صالح،بنزمعةعنقرة،أبيحديثمنالطبحتينكلتا(9196)الأوسط!"

فيالبزارإليهاأشاروقدموصولأ.عمر،عنأبيه،عنسعد،بنزيادعن
1/3الزخار"البحر" 9 الغرائبأطراف9فيكماوالدارقطني)572(،7

9لأفراث@1/وا @يلببهقيوا)77(،6
.(5939)عقبالشعبا9

صالح.ب@زمعةلضعفلهاثقيمةلامتابعةوهي@تول:
7/1"لأشراتاتحفة"وانظر: 8 12/9المهرة!إتحافو"1(،0395)0 0

اخر.وجهمنالحديث

3/4أحمدةفأخرجه التاريخ"فيوالبخاري2(،520)والدارمي9،7
6/2الكبير! 5 الكبرى"@فيوالنسائي)2581(،والترمذي(3011)5

الالئقش@ثيحانالنقالهاوكذاالأنصارب،ال@طاهالرواية.مذهليالبخريقال(1)



-*
@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

(16 70)
(1)

6ولا(66ويعلالعلميةاط.(2067)و لعقيليوالة،الرساط.(66
(596)/91الكبير"9فيوالطبراني20،4-3/104الكبير!الضعفاء1في

2/3والحاكم1/0،3لأسماء!واالكنى"فيوالدولابي)795(،و 3،لما-97

2/1والتفريق!الجمعأوهامالموضحفيوالخطيب 93-1 والبغوي9،5
مي،اثعطاءعنعيسى،بناللهعبدعنالثوري،سفيانطريقمن(2871)

منتهف@بم@و@لمنواكلوا@لزيتلمج@:إاللهرسولقالفال:أسيد،أبيعن

مباركقا.نجؤ
حديثمننعرفهإئماالوجه،هذامنغريبحديطمذاالترمذي:قال

عيسىإ.بناللهعبدعنالثوري،سفيان

عطاءفيولكنسفيان،تفردفيليستالطريقهذاعلةأنإلاقلت:

إنهبلربع،أبيبابنلي@بأنهالرواياتلعضفيجاءوكماالامي،

بمعروف@.لي@الئاميوعطاء":7/80الكامل!"فيعديابنقالمجهول.

فيالمزيقالواحذ،حديثإلاالستةالكتبفيلهولي@قلت:
5/1الكمالتهذيبإ 8 الحديثهذاوالنسائيالترمذيلهروى:(4540)1

ولاجرحافيهالعلمأهلمنأحدعنينقلولمهذا،حدلثافذكرالواحد"
(1878)6/044@والتعديعالجرح"فيحاتمأبيابنوكذلكتعديلا.

فقالهذا،حديثهفيالعلماهلتكلموقدعطاء،لجهالةالحديثفيضعف

6/2الكبيراالتاريخ9فيالبخاري 5 الذهبيوقالحديثط،يقمطم:(3011)5
حديثفه.البخارفيلين)6565(:إسصه@الاعتدال@اميزانفي

النك.بصبغةوروي

3/4أحمدأخرجه: 1(،185)7/33"لعللا"فيوالدارقطني9،7

أسيدأبيأوأسيدأبيعنقال:أتهإلانفسهبالإسناد(2870)والبغوي
أحمد.قالهاسفيان،منهناوالك

الأنصلىا.شرجلعنفقال..الصحابي،ألهمالروايةهذهفي(1)
أسيحا.أوشدألي("الدارتطني.ررايةفي(2)



سالوا@الؤضلضتمكللالئتركلت@لالل
-

2/1"والتفريقالجمعأوهامموضحفيإالخطيبوأخرجه: 9 قال:4

بنسليمانحدثن@قال:بأصمهان،الإمامجعفربنيحيىبنعليوأخبرناه

نعيم،أبوحدئناقال:الملطي،محمدبنفضيلحدثناقال:الطبراني،أحمد
أسيدأبيعنالثامي،عطاءع@عيسى،بناللهعبدعنسفيان،حدثن@قال:

به.عدي،لساا

بضمالساعدي،اسيدأبيعنالرواية:هذهفيقالكذا@الخطيب:قال
والصواب:الطبراني،منأوالملطيمنوأراهوهموهوأسيد،منالألف

الساعدي:أسيدأبيواسمالألف،بفتحقبلمنذكرناكماأسيدةأبيعن
قاا.ربي@بنمالك

الدبصيعةرواهأنهاعتبارعلىالئوريسفيانمنالوهمولعلتلت:

كما

"فيالخطيب
2/1والتفريق!الجمعأوهامموصح 9 من5

الضحاكابنيعني:الجراح-حدثناقال:الرازي،سليمانبنإسحاقطريق

أليعنقال-كذاربع-أبيب@عطاءعنعيى،بناللهعبدعنالكنديء
به.أسبد@ه،

بهتفرد9الخطيب.نقلهفياالدارقطنيقال
(1)

عنسليمان،بنإسحاق

ليلى،أبيبرالرحمنعبدبنعيسىبناللهعبدعنالضحاك،بنالجراح

رباح-ابيبابنولي@عطاء-عنعشى،بناللهعبدعنفرواهالثوريوخالفه
."عنهنعيمأبوذلكقال

بناللهعبدعنالكندي،الضحاكبنالجراح@رواه"قبيله:وتال

فاخا@.خطأفيهوأخطأربع،أبيبنعطاءعنعشى،

41/01المهرظإتحاتو"ا(،ول06)8/138@لأشراتاتحفة"وانظر:

مريرة.أبيحدبثمن

تحريف.وهودابى"ةدالصطبوع،لحيلا(



-

@ئديللف@@لعللفي@لجامعى

بناللهعبدطريقمن3ما/2والحاكم2(،033)ماجهابنأخرجه:

فذكره.يقول:هريرة،أباسمعتقال:حد@عنسعيد،

بنسعيدبناللهعبدأجلمنةالضعفشديدالاسنادبهذاوالحديث

تروكفهوالمفبريسعبدأبي

/51@المهرةإتحاتو"1(،4338)01/331"الأسراف)تحفةوانظر:

عنالزهري،عنمعمر،عنعي@نة،بنسفيانروى@خر:مثال@

@ث@اللهرسولإلىالثرابأحبكانقالت:ر@الا،عائشةعنعروف
البارد.الحلو

6/3حمدوأ)752(،لحميدياجه:خرأ و8
(1895)مذيلتروا0،4

وير
ط.(6844)البهرى"9فيوالنسائيبتحقيقي،(20ياله"،الشمائل"

4يلأيعلىوأبوالرسالة،.@اهلأ(5)والعلمية فيالمنذروابن1(،5
2:"الإقنع" فيالئافعيبكروأبو8/3،9لأالثقات9فيحبانوابن8،7
طاالنبيأخلاق"فيالثيخوأبو1(،038)و(993)و(991)الغيلانيات!"
4/1والحاكم2(،17)و(072) 01)ق"النبويالطب@افينعيموأبو3،7 3

(14449)والعلميةط.(4350)والآئاراالسننمعرفةفيإوالبيهقيب(
5يهلهالإيمانإ،شحب"وفيالوعيط. ط.(5528)والعلميةط.(92

3يلاوالبغويالرشد، لهالمختار"،النبيشمائلفيالأنوار"وفي(02

الإسناد.بهذاعيينة،ب@سفيانعنطرقمن(1008)
يخرجاه.ولماليخين،ثرطعلىصحيححديأهذا"الحاكم:قال

معمرإ.عناليمانن،عدليىثهف@

عقبالترمذيقالإذةالحديثهذابوصلتفردعيينةبنسفيانلتول:
عنمعمر،عنهذامتلعيينةابنعنواحدغيرروىلمكذا:(1895)

33للادالتقرب(1)

الئعتقهالزهريالإمامكتد@مروياتس@نالة(2)



سالواصالوضلضتعكللالثترقىلالعلل
-

لمجلىالنبيئعنالزهري،عنرويماوالصحيحعات@،عنعروة،عنالزهري،

."الناسبينمنعيينةابنأسندهإتماد@الئمائل!:دافيصزادمرسلأ،.

2ق/5)"لأالعللفيالدارفطنيوقال علىعيينةابنيابعولم":(1)أ(8
.@ذلك

عنمعمر،عنالحديثروواالذينمعمرآصحابسفيانوخالف

عالة.ولاعروةفيهلي@مرسلافيالنبيعنالزهري،

المرسلة:بالروايةمعمر،عنرواهوممن

الرزاقعبد
(2)

1/1شيوخهمعجمفيالأعرابيابنعد 6 2(13،)2

الرشد.ط.(5527)والعلميةط.(5927)الإيمان!شعب9فيوالبيهقي

المباركبناللهوعبد
(3)

1يلاالترمذيعند 89).

الصنعانييوسفبنوهام
(4)

العلل!فيأحاتمأبيابننكرهكما

الصنعانيثورلن
()

"العلل1فيحاتمأبيابنذكرهكما

النيئ-@معنالزهري،عنمعمر،عنرووهالثقاتمنالأربعةفهؤلاء
فيالناسأوثقمنوهماالمبارك،بناللهوعبدالرزاق،عبدوفيهممرسلا،
هيمعمرعنالمرسلةالروايةفإلأهذافعلىسفياد،خالفواوكلهممعمر،

المرسل"ا(:هيم@حاتمأبيلابنالعلل!دافيكمازرعةأبو

أشبه!.

المعلتا.الزهريالإماملمروياتكابمنبناثة(1)

@يوالحديط(2)
مماماب@موالرراقوعد.(19583)عهالرراقبمدبروايةمعمر"جامع@

طهيلأرمامعمرآلازممنومومتغير،عر@تخرفيعميحافطتقةالصحعالي،
4الكسالادهديبالظر 9 9 / ممأ.لكلا.التؤيبهو"ممأ،..3)4

03)الالتقري@اتش@نقةومو:(3) .@073لاالتقريط1ثقةومر:الأ0(57

.(5775)لنقرسهانققا!@ومو.(5)



=

ثللفعائد@لعللفيالجامع

عنمعمر،عنالرزاق،عبدروىداهكذا:(1896)عقبالترمذيوقال

عيينقه.ابنحديثمنأصحوهذامرسلا.ع@هالتبيعنالزهري،

يعني:@أصحوالأولعيينقيابنعنجماعةرواهداكذلكالبيهقي:وقال

روىقدالأيلييزيدبنيون@انأيصا:المرسلةالروايةصحةيؤيد

المرسلة.معمرروايةبمئلمرسلا@البيئعنالزهري،عنالحديثهذا

عنطريقيىمن(1896)والترمذي)75542(،ثيبةأبيابنأخرجه:

به.يونى،

لمخالفتهعيية؟بنسمارعلىليهاوالحملمعلولةالمتصلةفالروايةإنأ

فالقولشي.فيمعمرآصحاباختلف@ا!@@أحمد.الإمامقالمعمر،أصحاب
أصحاباختلفإذاداعساكر:ابنعنهيرويهفيماوقال@ا،المباركابنقول
بنهثاممعمرأصحابأئت@االدارقطني:وقالا،الرزاق@الددفالحديثمعمر

لمالمباركابنوايوسف،

الرزاق،عبدأوالمباركلابنفالقولمعمرأصحاباختلافحالففي
بنسفيانمثلثقةخالمهمادانقولهما،فالقولشيء!علىاتفقاإفابالكفما

وهيمعمر،عنالأصحهيالمرسلةالروايةأنعلمناتقدموفيما
يزيدبنويون@محمروهما:ثقتافىعنهرواهاإدةالزهريعنأيضأالأصح

عنعرو@عنالزهري،عنفرواهغطيفبنروحوخالفهمالأيلي،
عييةبنسفيانروايةمثلمتصلأبه@تا،عائة

1ا)ق"النبويالطب"فيسعيمابوأخرجه: 13)
(2)

بنالقاسمطريقمن
حدناقال:مالك،

به.غطيف،بنروح

الكبير@3/التاريخفياعنهالبخاريقالالحدي@.ضعيصهذاصروح

7وعرط.رح@2/615لالنالرمدي!عللالسرحانظر.(1) 0 6 / همام.ط.2
المحلتهالرمريالاماممرويات@كابسبما@ة(2)



سالواصلؤضلاضتعكللثترك@لال@للإ
-

2 6 لابنهوالتعديلالبمحفيشمألوطوفاليثإ،اسطالمنر:(4701)3

فيالنسائيوقالجدأ!،الحديثمنكربالقوي،@الي@:(2245)4وو/3
@العقيليهوذكصالحديث!،متروك"ة(190)لأوالمتروكونالضعفاء"

ي

5الكبيراالضعفاء" 6 /2.

الثقات،الأتباتخالفإذاأمابالرواية،انفردإناضعيفروحفحديث

تصح.لامنكرةتكونفرواينه

لنسعيدعنالزهري،صفرواهصالح،بنزمعةأيضاوخالفهم

"الإيمان@اسعبفيالبيهقيذكره@رو.التبيعنهريرة،أبيعنالمستب،

5لطعقب ضعفهآيضا:ضعيفوزمعةسمحفوظولي@"وقال:معلقأ(92

التاريخدافيالبخاريوقالحاتموأبومعين،وابنحنبل،بنأحمد
وقالأيخرآ"،مهديابنتركهحديثه،فيلايخالف:(1505)ك@ك@2الكبير"

ليحاتمأبياب@نقلهفيماأبو@رعة
3/15"والتعدي@الجرح" 5(2823):

وقالمناكير"،يقولكأتهالزهريعنحديئهالحديث،واهيلين،المكي

الغلطكئيرمكي،بالقوي،@اليى:(220)والمتروكونهاالضعفاء9فيالشاثي

تصح.لامنكرةأيفافرواته@ا.الزهريعن

عنهالأيلييريدبنويون@معمررواهماالزهريعنالصوابإئما

11/4الأشراف!تحفة 2 12/5وي@4661(9 0 8،)41491(

17/2المهرظإتحافوإ 6 9/1المسند@هأطرافو")12222(،1 3 2

(11779).

عنعروة،بنهثامعنيون@،بنعيسىروىتخر:مئال@

عليها.ويثبالهديةيقبلكانالثبيئ-ج@هأنعائثة:عنأبيما

حميدبنوعبد6/0،9وأحمد)377(،راهويهبنبسحاقةأخرجه

5ولميلاوالت@الجرح1الظر.(1) 5 8الاعداال@2/وال@يراد@،28+)1 1(2904)



-
@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

فيوالعجلي)6353(،داودوابو2(،585)3/602والبخاري1(،035)
بتحفبقي،(357)له"،ئللمنحماا@اوفي(1953)لترمذيوا)8071(،"لثتاتالا

أخلاق9فيالثيخوأبو)653(،الأخلاق!مكارميراالدنياأبيوابن

6/1والبيهقي)047(،لمج@االثبي 4/2بغداد،تاريخ"فيوالخطيب8،0 2 3

3الغربط.وفي 6 6 /3 ه@2-ا/التمهيد""فيالبرعدوابن6،7

2 01)والبغوي8،9 5/5@الكمالتهذيب"فيوالمزي1(،6 67،)2625(

مماه./10النبلاء"أعلامسيرفيإوالذهي

عنهام،عنومحاضر:وكيعيدكرلم9ةالحديثعقبالحاريقال

تفرديون@بنعيسىأنإلىإشارةفيه"حجر:ابنوقال@اعائةعنأبيه،
لماهثامعنبوصله

مرفوعانعرفهلاالو@،هذامئغريبحسنحديثهذا"ةالترمذيوقال
هثامعنيون@،بنعشىحديتمنإلا

الهديقماحديثيسنديون@لنعيسىكان"حنبل:بنأحمدوقال
يرسلونهوالاس

يرالنفاتالرواةلحضريا@ةيقلكانق@ننالجاريأنعلىدلالةالحديتمداوفي
مصطفىالق@وعبدالدكتورالنيئأحيعلىردالمنالمداوفيالأجان،لعص

2ةالثققهصرياثةوالمنكرالاذ@كتابهليقالبدالعحملي طولصعدأقفلم65:1
"فيبحت

حديتعلىوالتحريجالروحبكتبولالاستعالة"الحاريالإمامصحيح
راوبزبدأنرموالمتأخرين،عندبمعاهالنفةادةقليهيقبلاطلاعيمودواحد@
ثومأ@هوالحكسعلىللصمسمطالنحعنالحديتروواروأةمجمرعةعلىواحد
أسانيدها@.أومتينهافيلزياثةالرواةبعضينمردالتيالأحالمحيتيف

وفهسهمطلقا،الرياثةيقللاالخاريأداليئكتبماممانتفيدولصمامر.قال
النيللقرانىالخريالإمامعندفلكمرحعللصحيح،يخرالمألةلهدهواممراؤه

الاماملردومتنوعةعديدةنماثحبمقائه-اللهأمغاليئ-فكرنمالروايفتح@
هنا،حديتناعنوعفلوالأساليد،القرنثيالوارلةالرياداتلكتبرسالخري

تأتيوماالرياثات،سحضقلالبحلرينبها(نتالتيالأحاديطمنأثالهوعن
الديمالاستقرا.تاضىعراصتقراعاتفيبالأحكاميتححللاانلاحتلكلصصيخي

صحغ.عيرالحكمكادوإلاتاما،يكودأني@الأحكامعليهتنى



سادوا@اليض@لضتعكللالثترك@:لالعلل
=

."صحيححديثهذا@البغوي:وقال

5/2@الباريفخح"اظر: ، /8التهذي@هتهذيب9و)5852(،عقيب9

.15/91"دمثقنارلخو"5(،587)602

التبيئ-@ركانعاث@:عنأبيم@عنمامحدي@"معين:بنيحبىقال
بسنديون@بنعيى9وقال:فقطإ،أبيهعنهثام،عنهوإثماالهدلج@يقبل

يقبلكان@لمجالتبيأنعاث@عنأبيصعنعروة،بنهثامعنحديئأ

مرسلأ@.بهيحذثرنوالناسالصدققمايأكلولاالهديف

)تاريخو)3792(،و(2972)و(1381)الدوريبروايةتاريخهانظر:
1دمر" 9 / 51.

3:"التتبع"فيالدارقطنيلإماماوقال 4 وكيعرواه9:(185)3
عاننتا.عنيذكراولمومحاضر،

حنبل،بنوأحمدمعين،ابنالمحدثبن:منالجهابذةهؤلاءأقول:

بنعيسىروايةعلىومحاضر،وكيعروايةيرتجحونوالدارقطنيوأبو@اود،

يون@.بنعيسىمنأوئقولأنهمالاجتماعهما،يون@.

3:"التتبع"علىتعليقهفيلوادعيهاسيبنمقبلاليئقال 43:

نهأكثرالجراحبنوكغعلىالئناءوجدناالتهذيبط@ذب"إلىرجحخافاالل@

توبعقدووكيعالمحدثون،عليهاثنىقدمنهماكلكانو)نعيسى،على

عنالأثرموقاليون@.بنعيسىترجمةفي@التهذيبتهذيب"فيجاءولذلث

ابنوقاليرسلونه.والناسالهديةحديثيسنديون@بنعيسىكانأحمد:

أنعائثة:عنأبيه،عنهتام،عنحديئأيسديونىبنعيسىمعين:

يرسلوف.والناسالصدقشايأكلولاالهدي@يقبلكان@مالنبيئ

تغليق"فيحجرابنالحافظقالفقدالمرسلةالروايةتخريجعنأما

3"التعليق 5 5 مصنفه:فيشيبةأبيبنبكرأبوفقالوكيع،حديثأما3:إ/

يقبلالتي-@زكانقال:آبيه،عنعروفبنهامحدئناقال:وكغ،حدثنا

الحافظبيضهكذامحاصر...!حديطوأمامنها.خيرهوماويثبالهدية



-

ئد@الف@العلل@لجامعدي@

ه/الفتحا"فيبذلكصرحكماعليهايقفلملكنهليخرجها،محاضرلرواية

2 5 .(2585)عقيب9

ماوهييون@بنلعيسىمتابعةأنهاالمتأملغيريطنهاروايةوهناك

3/9الكامل!"فيعديابنأخرجه: 0

عنالربيع،بنحميدطريقمن

وهذهبه.عائثة،عنأبيه،صعروة،بنهثامعنإسماعيل،بنالنضر

ابنقاللذاالحديط.يسرقالربيعبنوحميدأصل،ولالهاقيمةلاالرواية

بنهثامعنبهويعرفيونى،لنعيسىحديثداوهذاالرواية:عقبعدي

.@إسماعيلبنالنضرعلىالربغبنحميدفألزقهعروة،

هذادخلمنعلىتدخلانمادكثيرة،الصوريةالمتابعاتهدهوأمثلة

أثرهمواقتفىالأئمةكلامفيالنظرأدمنمنأمابه،فيغترةبابهيخرمنالحلم
ماخيرمنوالفطنةالزلل،منلهخنةيكونذلكنف@طريقهم.علىوسار

أونبه

/9المسندأأطراف@و@1(،3317)11/565"الأشراتلأتحفة

معالمرسلين،و)تقانضبطبسببالارسالفيهزتجحماومئال@
@الا،اللهعبدبنجابرعنالمنكدر،بنمحمدروىما@لعدد:نمائل
الأعجميئ،وفيناالقراننقرأونحنكنحواللهرسولعليناخرجقال:

يقومكمايقؤمونهقوموسيأتيحسن،وكل@ا@قرئوافقال:لأعرابى،وا
يتاجلو@ماولايتعخلونه@لقلح،

3/3وأحمد)التفسير(،(31)منصوربنسعيدأخرجه: ثاودوابو9،7
حملةأخلاق"فيلاجريوا)471(،القرانافضائل"فيوالفريابي)038(،

2وياالعلميةط.(2642)الإيماندهداشعبفيوالبيهقيل@2(،االقران 39)
عنالطحان،بناللهعبدبنخالدعنطرقمنيا.6(والبغويالرشد،ط.

نصورب@سيدرواية(1)



سالوا@الوقملصتعكلرلخترك@:ل@للإ
-

الأعرجقي@النوهوحميد
3/3أحمدوأخرجه: شحب"فيلبيهقيوا2(،971)يعلىوأبو5،7

2ولا(2643)الإيمانعا 02)والعلميةط.(64 منالرثدط.(1024)و(40

الليثيزيدبنأسامةطريق
به.المنكدر،بنمحمدصوأسامق@)حميد،كلاهما:

الرزاقعبدعندعيبنةبنسفيادرواهفقدبالإرسالاعلالحديثهذا

بهالمنكدر،بنمحمدعن)التفسير((30)منصوربنوسعيد)4306(،

مرسلأ.
الوريسفيانتابعهالرواية،هدهإرسالعلىعيينةبنسفيانتوبعوقد

ط.(2641)"الإبمانشحب"فيوالبيهقي0(،3هل@.ئيةأبيابنعند

2ولهالعلمية مرسلأ.بهالمنكدر،ابنعنالرشد،ط.(39
روابةترجيحفيبرهةبئكلنالروايتينحالفيوالناظرقلت:

نظيريهما.روايةعلىالسفيالن

2/4الأسرافطتحفة@انظر: 7 و0(،133)9
2/1المسند"أطراف9 5 5

4/513الجامع!المسندو")5573(،3/6،4المهرظإتحاتو"1(،987)

ل@ه.مالكبنأن@حديثمنهذا@نحورويوقد

1أحمدأخرجه: 4 6 برسكرحدثناقال:لهيعة،ابرطريقمن3/

فينانقرأنحنبينماقال:مالك،بنأنىعنالخولانيئ،وفاءعنسوادف

فقال:ع@،اقهرسولعليناحرحإذوالأبيضوالأسود،والعجميئ،العربى

زمأعلى@لتاسوسياقيي،@لثهرسولوفبكم@لتهكنابنقر@هنخيرفيأنتم9

بتاجلونهاا.ولالجهرمميتعخلون@لقدح،يقفونكمايثقفونه

ترجمتهتقدمتوقدشديد،كلائموفيهلهيعةلناللهعبدفيهالإسنادهذا

.(317)نقربلايهم!صلوق"(2)ا(.هللاه@القريصابأس،بهدلي@(1)



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامعى

عنرواهتقدمفكماعليهفيهاختلففقدذلكعلىزدالكتاب،هذافيمرارأ

وفاء

1القران@ه:الفضائلفيعبيدأبيعندأيضا 0 6(5-2،)9

3/1وأحمد 5 أنى.عنالخولاني،حمزةأبيعنسوادة،بنبكرعن5
أبيجهالةضعفأزادهفإئهضعف@منفيهماعلىالإسنادوهذاقلت:

زرعةأبووقالعنه،وسكت(20لاالكنى"9فيالبخارفيذكرهفقدحمزف

9/4"والتعديلالجرح"فيحاتمأبيابنعنهنقلهفيما 2 هو9:(1945)0

5الثقات!فيإحبانابنوفكرهاسممه،يعرفلامصرئ 78 / فيعا@تهعلى5
توثيق

فضانل"فيعبيدأبيعندرواهماأيضألهيعةابنعلىالاختلات
1:"القران 0 وفاءعنسوادفبنبكرعن(29رو-6

(1)

عنالحضرمي،

غ@ت.البيعنسعد،بنسهل

"فيالبيهقيطريقهومنمأ31)@اودأبيعدأبضأورواه
الإيماناسعب

2ولىالعلميةط.(2مملأ7) شريحبنوفاءعنالرشدط.(40
من(6024)الكبير!9فيوالطبراني)5276(،حبانابنعندورواه

قال:الساعدفي،سعدبنسفلعنشريح،بنوفاءعنسوا@ضبنبكرطريق

@لثهكتابلته@لحمد"فقال:نقنرخ،ونحنيوسأبميرواللهرسوذعلياخرج

بقر@ه@نقبل@تر@رهاثسود،وفبكمالأبيض،ونيكئمالأحمر،ونيكمو@حد،
لأبتاجلهولالجرهتجعجل@ل@هم،بفؤمكمايقيمونه@تو@ئم

3/67لأشرافعهاتحفة"وانظر: 1/5المسند!أطرافو"م@(،.7)4 4

(2)

3)

@التاريحانطر.أثبتناه.ماوالصوابتصحي@ومولالقات،)وتا.(المطبوعلي 8/7لكر"ا 7/3لهجمماوالا6(،2يلا9 04.

الحار@عمروسمعمقررلأجاءماييعةابى
طميف.واحتلا@ييراحتصرفيهاحباناب@وروايةللطبراني،الروايةمده



سالوا@القض@لضتعكلرلثتركل@:لال@لل

عليه.توبعلإتهالأخيز،الطرقهذهمقالراجحأنعلىقلت:

الإيمار(شعب"فيالبيهقيطريقهومن)138(،أبو@اودأخرجه:فقد
الرشد.ط.(2404)والعلميةط.(2لهلأ7)

56)و(076)حبانابنةوأخرجه 9لهالثقات،،@اوفي(72 8 / 5،4

7/4الكمال!تهذيب"فيوالمزي)4206(،الكبير!"فيوالطبراني 5 9

7للأ بنأبكرعنالحارث،بنعمروع@وهب،ابنطريقمن(28

به.سفل،عنشريح،بنوفاءعنسوادة،

ابيابنعندجاءفإتهشريح(بن)وفاءاسمفياختلفقدأتهنرىنقدمومما
9/6"والتعديحالجرح"فيحاتم 5/4الثقات!9فيحبانوابن1(،02)3 97:

صريحبنالوقاء
جاءالذيويقويوفاط،ترجمته:إمصاثوبقيةفيجاءحينفي"

مه@95المعبود@عون"وفي)7084(،ك@476"لأالتحفةفيماالتخريجمصادرفي

لهترجمفقدالحال،مجهولثهف@وفاء،حالفيينفعلاالترجيحهذاأنإلا

8/7الكبير"التاريخفيإالبخاري المفردة،الأسماء"فيوالبر@يجع)2662(،9
فيحبانوابن2(،01)9/63@والتعديحالجرح"فيحاتمأبيوابن(513)
5/4الثقاشه" 97-4 1فيوالذهبي9،8 فيماكولاوالن)256(،"@كاشت1
7/4@الكمالتهذيب9فيوالمزي7/43،0لإكمال!ا" 5 7للأ9 حدااانإلا(28

ذلكعلىوالدليعجدأ،الحدبثقليلأثهعنفضلأتعديح،ولابجرحيذكرهليم

@قط.الحديثهذالهذكرتترجمته،مصادرجميعأن

الطريق.هذاغيرسسقلعنالحديثهذارويوتد

(6021)الكبير"9فيوالطبراني6(،4للاحميدبنعبدفأخرجه:

2ويلأ(2645)"الإيمانشعب9فيوالبيهقي)2206(،و العلمية.@(64

بناللهعدأخيهعنعدة،بنموسىطريقمنالرشدط.(2403)و(2402)و

بنحوه.سحد،بنسهلعنعبيدف

التخريج.مصادرشوالثتجاد،لالنالاتقاش@طبرعشسقطالحاصرتينبي@ما(1)
الحال@فيواحدةثخصيةعلىإلاتطلقلماقيللاساميخصالكتبمدا(2)



@لفالالد@@لعلل@لجامعفي

بنيحيىعنهقالفقدعبيدة،بنموسىلضعفضعيف.إسنادوهذا

الدصريروايةوفي"ضعيف"الدارمي:برواية(732)تاريخهفيمعين
7/2"الكمالداتهذيبفيالمزيونقلبحديئممايحتجلا":(1210) 7 0

لموعبيدة،بنموسىحديثئكتبلا"فيه:قالأتهأحمدع@لملأ(75)
والتعدي@!الجرح@افيحاتمابيابنونقلمنكردا،وحديثهشيئأ،عنهاخزج

1 7 6 قولهزرعةأليوعنالحديث،منكر9فيه.قالأتهأبيهعنيلالما(8/
."الحديتبقويلي@@@فيه:

الوجه.هذاعيرمنرويوقد

فيالبيهفيطريقهومن)التفسير(،(60)منصوربنسعيدفأخرجه:
أبيطريقمنالرسدط.(2405)والعلميةط.)م@62("الإسمانشعب"

القر@نليقرأنقال:حذيفة،عنعمارأبيعنالأعمش،عىمعاويف

إيمائهميجاوزولاألفأ،منهيدعودلاالقدحيقائمكمايقيمونهأقوام
حا

فهوالأعمشعنعنةإلافيهيخمئمىولابثقات،متصلالإسناد
أعلم.والله

الوجهين،ضعفمعوصلا@رسالاالحديثفييختلفوقد@
بنالبراءعنثابت،بنعديعنالبجلي،اللهعبدبنأبانروىمامثاله:

بوجوهنا.استقبلناهالمنبر،صعدإذابئالنبىكانقال:@ه،عازب

طريقهومنبتحقيقي،(3325)@ا"فيكماخزيمةابنأخرجه:

9اليهقي 8 البجلياللهعبدبنابانعنغراببنعليطريىمن31/
موصولا.الإسنادبهذا

.(4573)التقريباتقفإوهوحميدلنعريبلا(

عصتهفيلرحصربحمهم(2)

لمحأ.ال@87التقريبه@يدل@اوكانصدر@وهو،(3)

.(14")دالتقربلينأحفظهديوقدوهرة)ممأ



سالوا@الوضلضتد@لالثترك@:لل@لل
-

معلولعنديالخبرهذا@@خزيمةابنقال

كماموصولأفرواهاقهعدبنأبانفيهاضطربحديثهذالقول:

مرسلا:ورواهسبق.

الله،عبدبنآلانعنوكيع،طريقص6،(2للاشيبةأبيابنفأخرحه:

أصحالهاستقبلهخ@،إفاالنبى-@كانقال:ثابت،بنعديعن

سلأ.مرههم.جوبو

رواهامنروايةمنترىكماوهيلإرسالها،ضعيمة؟الروايةوهذه

صولة.ص

دياودألو@وأخرحه:
9:@سيللمراا" لةلرسااط.(54)ولقلماط.1

حدتناقال:
حدثناقال:توبقطأبو(1)

(2)
لنأبانعرالمبارك،ساللهعد

أوالإمام-خرجفلماالجمعة،يومثالتبنعديمعكنتقال:الله،عد

يفعلونه@اللهرسولأصحابكانهكذاوقال:استقبله،المنبر-صعدقال:

ف.اللهبرسول

1ا-سا/3"النقيالجوهر@افيقالالتركمانيابنأنإلا داهذا:99

الجهالةتضرهم@لاعدول،كلهمالصحابةلانبمرسل.ولي@مسند

موتوفأ.وروي

ومنبتحقيقي،(3325)عقب"الذي@9فيكماخزيمةابنأخرجه:إذ

1ا-لما/3البيهقيطريقه 9 لنأبانعنإسماعيل،برالنضرطريقمن9

قامإذابوجههالإماميستقبلثالتبنعديرأيتقال:البجلي،اللهعبد

الئبيئ-لج@أصحابرأيتةقاللرجهك،تستقبلرأيتكله:فقلتيحطب،
يفعلونه.

فيمعينبنيحىعنهقالإسماعيل،بنالنضرفيهضعيف؟إصنادهذا

إص!القلم:@ارط.في(2)."@كلنالقلم:لمحارط.لحي(1)



-

@للف@الدالعللفي@لجامع

ابننقلهفيمازرعةأبووقالبئيء"،ليى"الدوري:برواية(1311)تاريخه

وقال"،بالقويلي@"ة(7712)8/045لماوالتعديلالجرح@افيحاتمأبي
33"العللفيالجامع"فيحنبلبنأحمد / بالقويا،هولي@":(218)1
1وفي 9 9 / فيالنائيوقالالإسناد،،يحفظيكندالمقال:(1851)2

."بالقويليس":(595)داوالمتروكونالضعفاء"

ابنعنجميل،لنالهيئمطريقمن(1136)ماجهابنوأخرجه:
كانقال:أبيهعنثابت،بنعديعنتغلببنأبانعنالمبارك،

بوجوههم.أصحابهاستقبلهالمنبرعلىقامإذا@الي
1تفسيرهفيالقرطبينقلهفيماماجهابنقال 1 7 / ديالملقنوابن1،8

وفي91التهذيا@2/@اتهذيافيحجروابن4/63،2المير!الدر9
2/1لهالحبير@ا،التلخيص@ا 5 /3الأوطار،لأنيلفيوالشوكاني)746(،8

2 6 متصلأ".يكونأنارحوةإ2

صحبةلاعديووالدقال،كذا9فقال:الحافظفتعقبه
(3)

أنإلاله،

المتأخرين!.منالحفاظبحضرأيعلىصحبةفلهأبيه،أبوجدهبأبيهيراد
أنأرجوماجه:ابنقولذكربحدالتهذيبهتهذيب9فيحجرابنوقال

عنمنه.سقطيكونأومرسلا،كونهفيارتيابولاشكلا"متصلأ:يكود
."اعلمواللهجد@

قالفقدمرسلفهذهوروايتهصحبة،عديوالدلثابتتصحولاقلت:

لنألادوأنهوهما،تغدسألانيكونأنبماةالأول"احتمالاننيه@سادال!هنا(1)
ويدللمسالمصفأوصجميلبنالهتممنيكودفدوالوهمالحلي،اللهعبد

لنعديأنوالاحر:الله.عدلنابانعركلهاجاتالتخريحمصاثوأدعلى@لك
أعلمواقهالله،عدلنوألانتغببنألانعهروىالميث،مناليثالت

2/1"فيورد(2) 3/2الأوطار!نيلو@5،1 .3/29الأحودي!تحفةو@6،2

المبرعلىقامبا@النبيكانقال.حد@عنليه،ص(ثات،لنعديالروى
لوحرمهمأصحالهاستقبله

"
يذكر:لاماحماابنلسننويرماجه.ابنبل@وعروه

الأسراسهتحفة@فيوكداحلما@ص
صحظ.9@ل@.الحير@التلحيص"شالمطوعفيتصحف(3)



صالواصلوضلاضتحكللالثشرقى:للعلل
-

لاوأبوهبعرفولايثت،لا":(39يهالبرقاني!دمؤالاتفيكماالدارقطني

ا/الكمالاتهذب9فيالمزينقلهفيماالبرقانيوقالثققا،وعديجده،

9التهذيبمهتهذيب"فيحجروابنمأ،23)214 / الحسنلأبيقلت".21

يعنيإئهوقيل:دينار.ابنقيلقدقال:من؟ابنثابتبنعديالدارقطني:
شيء.كلههذامنيصحولاالخطمي،بزيدبناللهعبدوهوأمصأباجده

بنيحيىزعمكذافقال:يزيد؟بناللهعبدأمهأباجدهأنفيصحقلت:

معين

ابنعنالمرسلةالروايةأنتقدمفكمابالكاملوهمالطريق

عنهرواماالموصولةوالروايةعابدحجةثقةوهوتوبةأبورواهاالمبارك

فتغيرتركوكأنهالحديث،أصحابمنثقةوهوجميلبنالهيثم

كانقال:ز@مه،مسعودبناللهعبدحديثمنوردالحديثأنعلى

بوجوهنا.استقبلناهالمنبر،علىاسنوىإفاجمتاللهرسول

@الحلية"فينعيموأبو)0145(،يعلىوأبو)905(،الترمذيأخرجه:

4 5 / عنإبراهيم،عنمنصور،عنعطبة،بنالفضلبنمحمدطريقمن5

له.@ه،اللهعبدعنعلفمق@

لنمحمدحديثمنإلانحرفهلامنصوروحديث"الترمذي:قال

عندالحديثنا@ضعيفعطيةبنالفضلبنومحمدعطية،بنالفضل

وغيرهم،عتىالنبيأصحابمنالعلمأهلعندهذاعلىوالعملأصحابنا.
والئافعي،الثوري،سفيانقولوهوخطب.إفاالإماماستقباليستحبون
أبووقالشيء"،جم@النبيعنالبابهذافييصحولا@)سحاق.وأحمد،

منصور".عنعطية،بنالفضلبنمحمدبهتفرد"نعيم.

منصور.عنعطيفبنالفضلبنمحمدبهتفردضعيف،الحديثمذا

برواية(4755)تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالالفضلبنومحمد

الجرح"فيحاتمابيابننقلهفيماأبو@رعةوفالعه،ثيلي@الدصري:إ

(7359)اتقرسا)2(إ.(19"2)لتقريبهدا(1)



-

@الف@ائد@لعلللحي@لجامع

/2"العللفيالجامع"فيأحمدوقال"،ضعيف":(262)67/8@والتعدي@
5 فيالخاريوفالكذبإ،أهلحدبثحديثهبئيء،لي@":(43لا3

والأسماعهالكنى"فيمسلموقال"،عنهالسكتواة(337)الصعير!الصعفاء"
الحديث!،لأمتروك:(542)والمتروكون!الضعفاءدافيوالنسائي)0591(،

2/2لماالمجروحيندافيحبانابنوقال عنالموضوعاتيرويداكان:74

فيحجرابنوقالالاعتبار،،سبيلعلىإلاحديثهكتبةيحللاالأثبات،
."بوهكذ9:(6225)يبهلتقرا@ا

5الباري،فغفياحجرالنقال 1 7 / قولذكربعد(921)عقب2
يعني:المصئف-استنبطوقدصريحا،يعني:9سالفأ:المذكوراشرمذي

المنبرعلىيومذاتجلسالنبي-زوأنسعيد:إأبيحديثمنالبخاري-
يقتضيكلامهلسمححولهجلوسهمأنمنهالدلالةووجه@احولهوجلسنا
علىجال@وهويتحدثكانأتهعلىمحمولهدالأنغالبأ،إلبهنظرهم
كانالخطبة،حالغيرفيفلككاندافامنه،أصفلجلوسوهمعاليمكان

أعلم!.واللهعندها،والإنصاتلهابالاستمعالأمرلورودأولىالخطبةحال
2/1"لأشرافاتحفة"وانظر: 4 -4/631المنير!ولأالبدر2(،070)9

5الحبير"التلخيصو"63،2 8 / 21(647).

بنةلقرالوصل@رجحوصلا@رسالا،الاختلاتفبهحصلومما@
عنعمرة،عنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبدروىماخلرجية:
فسمعتالجنة،فيفرأيتني@انمت،طفه:اللهرسولقالقالت:عائشة،

فقالالئعمان!،بنحارثةهذاقالوا:هذا؟منفقلت:يقرأ،قايئ@وت

بأمماأبز@لناسمنوكانالبز،كذ@كالبز،كذ@ك"@فه:اللهرسول

3/2احصدخرحه((1) 2/1والحلىي9،وا1 2/1و(921)2 4 ومسلم)5641(،9
5/9والسائي)321(،(5201)3/101 العلمية5(2362)لهالكبرىإ،"وفي0
الرسالة.ط(2373)و

ي=النيقولمنليستلأ@طالاسأبر@اوكادصقوله.أدسصيفيولقع(2)



سالواصلوضلاتعارضةرلحثترل@رلملل
=

الكبرى"1فيالشانيئطريقهومن)5001(،راهويهبنإسحاقةأخرجه
لهالصحابقه،وير@افضائلالرسالةط.م@ا7وللاالعلميةمأط.233)

المماط.76)والعلميةط.(8233)الكبرى""فيالثسانيئوأخرحه:

رافعبنمححدطريقمن(129)لهالصحابقه،دنضائلوفيالرسالة
التمريأليالنطريقمن(7105)جانابنوأخرجه:
6/1أحمدوأخرجه: 5 1و1 67.

(7467)والعلميةط(7851)@االإيمانشصفيإالبيهقيئواخرجه:

الثملمييوسفأحمدسطريقمنالرشدط.
بنأحمدطريقمنا(الماوالنشور"البعت"فىالبيهفئوأخرجه:

الرساسمنصور

طريقمن(1960)ثاوالمئانيالاحادلافيعاصمأبيابنواخرجه:
سبيببنسلمة

حتبل،بنواحمدالسري،أبيوابنومحمد،)إسحاق،سبعتهم:
معمر،عنالرزاتعبدعنوسلمق@منصور،بنوأحمديوسف،بنوأحمد

به.عاثثة،عنعمرة،عنالزهري،عن

الدبرفي-وهوإلراهيم-بنإسحاقالحفاظالرواةهؤلاءوخالف
2لاجامحهفيمعمرأخرحه:فقد 0 الحاكمأخرجه:طريقهومن1(،1

4/1 1/3ثاالحلية"فينعيموأبو5،1 الزهري،عن(3419)والبغو@5،6

بهعاتة،عنعروة،عن

لالصا=
ومر(1)

وهر(2)

ومر.(3)

ومر.(4)

وأحر(6)

@ثطرلبعدثيءعلىف@و@(الرواة،احدقولسهي

5يلااققريبه"عابلهنققى" 87).

.(6263)المرسه"كنرظأوهاملهعرووفصلص"

.(130)لتفريسهلانقةال@حا"

(24@كااتقريب1ال@قةومر.(5).(113)الالتتري@هحافطالتقض

قال:=الرزاق،بمدحدناقالالدلري،إسحاقطريقص(3419)الجويجه.



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

ب"عمرة"إسحاقفأبدل
حجقعبهاتقوملاشافةروايةوهذهعروظ"

الاختلاتفيهالعلةو)نماالحديث،هذافيالرئشةالعلةليستمذهأنغير

هذه.روايتهفيمحمرعلى

متصلا.رواهالرزاقعبدأنتقدمفكما

مرسلا.معمرعنفرواهالمباركبناللهعبدوخالفه

ع@رةعنالزهري،عنمعمر،عن(3يا@اوالصلةالر"فيرواهفقد

مرسلا.

الحديثهذافينتوقفيجعلناالراويين،هذينبينالاحتلاتلهذا
الخصوص،وجهعلىمعمرفيالناسأوثقمنالروايينهدينو)نسيمالا

5"الترمذيعللداشرحفيرجبابنقال 1 6 / فياحمد@اقالعتر:ط.2
ابنقولفالقولسيء،فيمعمرأصحاباختلفإذاالحربيئ:إبراهيمرواية

أصحاباحتلفإذايقول:حنبلبنأحمدسمعتعسكر:ابنوقالالمبارك،
فيمتثبتالرزاقعبدشيبة:بنيعقوبقالالرزاق،لعبدفالحديثمعمر
بنهثاممعمر،أصحابأثبتالدارقطنيئ:قالالإتقان...جيدمعمر،

انتهى.لأ.المباركوابنيوسف

المباركبناللهوعبدالرزاقعبدأنالعلمأهلأقوالوخلاصةقلت:
فحينئذالراويان،هذاناحتلففإفامعمر،عنالرواياتاختلفتإذامرجحان

ماأنإلامعمر،أيمدارهماعلىالوهميحمل
علىالرزاقعبدروايةيرجح

موصولأ.معمرطريقغيرمنرويالحديثأنالله،عبدرواية
.(285)الحميدئأخرجه:فقد

.(4425)يعلىابوطريقهومن)4001(،راهويهبنإسحاقوأخرجه:

3احمدوأخرحه 6 /6.

سناثص-ل@الزهريع@محمر،أحرلا
حاءمكداعمرة-عنالرهري،سنادب@يحي.

عندهالسد



ساد@اصلؤضلاتحرضلالهضقى:لعللا
-

بنعليطريقمن(224)الأخلاق!دامكارمفيالدنياأبيابنوأخرجه:

طريقمن(19لاه"والمثانيالاحاد"فيعاصمأبيابنوأخرجه:

الئافعيمحمدبنإبراهيم
طريقمن(2265)لاعنقاد"اأصولشرح"فياللالكائيوأخرجه:

ممنيبان.بنأحمد

2الحاكموأخرجه: 0 8 حرب.بنعليطريقمن3/

نعيم.أبيطريقمن(3418)البغويوأخرجه:
بنوأحمدهيم،وإبراوعلي،وأحمد،وإسحاق،لحميدي،)انيتهم:ثما

عنالزهري،عنعيينق@بنسفيانعننعيم(وأبوحرب،بنوعليشيبان،

به.عاثة،عنعمرة،

والصلقهالبر9علىزوائدهفيفرواهالمروزيحمادبنالحسينوخالفهم

عنعمرة،عنالزهري،صسفياد،حدثناقال:(40)المباردبناللهلعبد

سمثله.@ر،البي

الحسين.روايةعلىالجماعةروايةرجحانفيثكولا

الموصولة.روايتهماعلىعبينةوابنمعمراعنيقأبيبنمحمدتابعوقد

بنمحمدطريقمن(430)العباد"أفعالخلقفيإالجخارئفأخرجه:

بنسعدبنالرحلنعبدبنتعمرةأخبرتنيقال:شهاب،ابنعنعتيق،أبي

به.عائثفصالتبيئ-س@،زوجعاثثةحجرفيوكانتزرارة،

9/1العلل!@@فيالدارقطنيأخرحه-البخاريطريقومن 5 (16)@ه7

أخبرتنيقال:روايته،فيجاءأتهإلا
(2)

بنسعدبنالرحمنعبدبنتعمرة

قال:...جم@الثبيئأنكرو:النبيئزوجرعه@هاعاثثةحجرفيوكانتزرارف

2ه@التقريب@@@عدو@ومو(1) 3@

خطا.أخرني!العللا:إ@مطوعنن(2)



-

يالف@اثد@لعللفي@لجامع

منذلكوقعهلأثويولاالسند-@@كحا@يعائئةذكربعدميصيفذكره-

للدارقطني؟هكذاوصلالإشادأمالنسغ
الطريق.هذاغيرمنمرسلاالحديثهذارويوقد

عنيزيد،بنيون@طريقمنا(ل@جامعهليوهبابنأخرجه.فقد

به.عمرفعنالزهري،

معمرأخالفأنهإلاالزهريفيالمقدمينالسبعةأحديونىقلت.
عليها.يعؤللاشاذةروايةفتكونوسفيان،

الموصولة،الروايةهيالروايات،هذهمنالصوابأنيتبينتقدممما
منعلىحجةومئيلاتهاالرواياتفهذهلذوذها،المرسلةبالرواياتعبرةولا

سلالمريرجحونالمحدثيقفإنو)رسالأ،وصلأاختلفتإذاالرواياتأنزعم
الرواياتفيالترجيحإنبلةقاللمنحجةهيوكذلكالأحوط،بابمن

به.اللهندينالذيالحقوهورواية،كلقرائنسحسبيعودإئماالمختلفة

11/8@الأشرافتحفة"وانظر: 6 /17المهرقماإتحافو")72971(،5
7 6 8(98123).

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

ديالبخارفيأخرحه:
فيوالثسائيئ2(،4لاالعباد!أفعالخلق"

2لاداالكبرى" الصحابته،@افضائلوفيالرسالةامأط.77)والعلميةمأط.3
فيوالدارقطنيالطبعتين،كلتا(4605)"لأوسطا"فيوالطبراني)031(،له
9/1لاالعلل" 5 العلميةط.(7850)الإيمان!شعبفيإوالبيهقيلعثلاا(،6

7وللا بنالحميدعبدوهوأوي@-أبيبنبكرأبيطريقمنالرشد.@(46

ابنوهومحمد-عن@بلالابروهوسليمان-عن@اللهعبدبناللهعبد
بنسعيدعنشهاب،ابنأخبرناقالا:عقبفبنوموسىعتيق-أبي

الجتة،في@رافيإئي"ةجمزالتيئقالفال:@ه،هريرةأبيعنالمسيب،
بنحارثةقالوا:هذا؟منفقلت:بالقرتن،رجلصوتسمعتفيها،أنافبينما

@لبر!.كذلكالبر،كذلكالبر،كذلك@لتعمان،



سالواصاليضلتم@رضةللهضك@للعلل

أعلم.واللهصحيخ،و)سناده
9/3838"لأشرافاتحفة@وانظر: 1للا1 3 24).

واحد.طريقالحديتهذامنبقي

9/1للالعلل!يرالدارقطنيذكرهالذيوهو 5 فقال:ا(لعثلأعقب6

@ه،هريرةأبيعنسلمة،وأبيسعيدعنالزهرفي،عنعقيل،عنوقيل:9
لما.فيهسلمةأبيذكريصحولا

خرجه.على@أقفلمالطريقهداقلت:

على@وجه،بالحديثفيأقيةالحديثفيالر@هييضطربوقد@

منلجحلةويرجحمرسلأ،يرويهثمو@لصحابي،التابعيبغاير@سمثم

أبيعنالعبديمسلمبنإسماعيلروىمامثاله:ادواية،تلكرل@
أنل@نه:الخدريسعيدأبيعنالعبديمالكبنالمنذرنضرة

اصبح.حتىآيةرددك@اللهرسول
فيه.واضطربمسلمبنإسماعيلرواهالحديتهذا

ط.ا(ول)الإيمان!اداشعبديوالبيهقي3/6،2أحمدفأخرجه.

بنإسماعيلعنالحباببنزيدطريقمنالعلميةط.(2039)والرسد

الإسناد.بهدامسلم،

لنإمماعل5آحمدالإمامعدالأولىالروايةليالحبددسرفقال@يهاختل@(1)

أله.رالصوا@"،العديمسلمسالبمماعيلفال.السيهقيوعدالاجيإ،مسلم

قالوترحمة،لهنحدلمحلمالاحي!وأما@@483@التقرس@التققاإوهذا@الالع@دي

الاجي،ململنإسماعلويهاحمد،الرواهك@2/20الزواندالمجمع@ىالهني
ترحممهمنأحدولم

العبدي!"فوله.علىنولعالحا@لنزيدلكونوفلكالجدى،أنهوالصوابقلت.

سصرربنمجدعدلاركاوالناقرمذيعدالرارثعدالصمدسعدتابحه@@

3،الامذاحطأعلىيدلالاحي،مسلمبرلإصماعلترحمةوحودعدمأنكما

اعلم.والله
(6890)لتقريب@ا@الثتت@ومو.(2)

2لتقريبلايحطناصدوق5ومو:(3) 1 23)



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

6/3المسند"أطرافداانظر: 6 4لماالمهرقماه/ولاإتحات)9858(،9

طريقمنبتحققي(27يلالهالشمالل!،@وفيل@44(الترمذي

أبيعنالعبدي،مسلمبنإسماعيلعنالوارثعبدبنالصمدعبد
ليلة.القرآنمنباية@روالنبيقامقالت:ر@ننا،عائةعنالناجيالمتوكل

ال@.الوجههذامنغريبحسنحديثهذاالترمذي:قال

.(20781)11/318الأشراف!لاتحفةانطر:

ع@المبارك،ابنعن)التفسير((160)منصرربنسعيدوأخرحه:

قامجمص@اللهرسولأنالناجي:المتوكلأبيعنالعبدي،مسلمبنإسماعيل
غيرها.ولاعائةذكربدونمرسلانفسه.معيكررهاالقرانمنبايةليلةذات

منالرغمعلىالحديط،فيالتوقفئوجبالروايةفياضطرابوهذا

عالمفقيهثبتثقةوهوالصبارك،بناللهعبدروايةترجيحإلىأميلأني
لإرساله.ضعيفاالحديثيكونوبذلكالخيرخصالفيهجمعتجواد،

فو@نه.أبيحديثمنشاهدوللحديط
4وأحمد)20323(،وممه(45)شيبةأليابنأخرجه: 9 / 1و51 5 6

ى.16)والبزار1(،053)ماجهوابن9(،1)لهالزهد"،"وفي771و1و"7

1والنسائي4(،620)و 77 / ط.(16111)و(8301)لهالكبرى"،"وفي2

1ودالعلمية معانيشرح"فيوالطحاويالرسالة،ط.(11096)و(08
3الانارا 4 7 / ىجفمهالنبيلاأخلاقفيالئيخوأبو)0002(،العلميةط.ولمحي1

"وفي3/41والبيهقي1/12،4والحاكم4(،05)
(775)له@ا،الإبمانسعب

الرشد،ط.ا(ول.)و(871ولا(577)والعلميهط.(3802)و(3702)و
1/4"الجمعاوهامموضح9فيوالخطيب 8 4و6 "(519)والبغوي8،7

6/1"الكمالتهذيب"فيوالمزي 11 1 5للأ1 بنقدامةعنطرقمن(44

لأ"8")الالقريبأتشأ)عدوقومر:

(3570)لتقريبااد(3)ى.731)تقريبها"هال@ومر.



سالواصالوضلتعرضللثترقى:ل@للإ
=

فو@هأبيعنالعامريةدجاجةبتجسرةعنالعامرياللهعبد

لهتمتغمررردابككال@تمذتنين"ةأصبححنىالايةهذهردديك@مالنبي
1الماندة1@ثطكيز@افئلبز@ت 1.،8

أبوإلايحيمالنبيعنرواهأحدانعلملاالكلاموهذا"البزار:قال
الطريقا.هذاغيرطريقألهنعلمولا

ترديدإباحةبابفيبتحقبقي(53لاعقبخزيمةابنوذكره

إن"وقال:القران،فيوالتفكرعندمرارأالصلاةفيالواحدة

الخبر،هذايصححلاغلاخزيمةابنأنعلىيدلوهذا

يهتوتصو)نماصحيحه،نيأصرده

لان

(2)

5/1أحمدالإمامروايةمي 1الخاريروايةوديالعامريادفليت.49 بنأفلت0

2/5حيفقه ماكرلااب@وقالاشعدلنقدامةمو@مسهالعاعريوفليت(1710)5

مي
5احما@ه" 4 درقها@هومنبائنتي@معجمةتاءو@خرهالفا.لصمفليتأما".7/

افصعدبنقدامةواسسهثو،أبيعىدحاجفبتجسرةعنالعامري،فليت

أدلشهوموروحأيوخليفةبنومليت

6/1ا،الكماتهليب@فيفقالالقول،هدايرتص@المزيأنإلا 1 5للا0 44)

واقهترجتص@يتقلمكماحانألووكنيةخديففبنفديتفلطنظر،قاله@ويخما

3التهذيسهلأتهديبيرححرابنالحالط 1 6 كلامعلىمعلقآ(5745)8/

سفبترلي@يةو@رقاللارقطني،بل!مقهلقدماكولااسبنلكينفردلمالمزيا

يمميكانالرريمفيانأنخيئمةأبياسوفكرحسان،أبايكىالذيحليفة

فيتأ".الحامرياللهعدبىقلامة
بناللهعدبنموفقالدكتررصديقماتعيقمع1857/4@والمختل@المؤتل@@وا@.

خير-لكلاللهومقهالقاثو-بمد

)72،5(.اققرسها@طر@تولع@ثالمقبولالعامرياثهعدبنقمامةأما

5ا@الا@ريس@@متبولت@ومي 1اثقاش@4/نيحاناب@ثكرماوتدول،5 2 على1

2/5الكير!@الارلخميالحديثعقبقالالبحاريأن جسرةعد@.(1710)5

عجاشه.

صحيح،=فهرالمختصرا@محتصركالهلحيخريمةالنأحرجهماأننتقدمقد



-

ي@لفعائد@لعلل@لجامعفي

ابنذكرهالعامري،اللهعبدبنقدامة@ميهضعيف،الحديثهذاو)سناد

7/1والتعديل!الحرح9فيحاتمأبي 7 ولاجرحافيهينقلولم(729)2

7/6الكبير!التاريخ"فيالبخاريأيضأونكرهتعديلا، فيهيذكرولمم@..)8

7/3@الئقات@افيحبافىابنوذكرهتعديلأ،ولاجرحأ 4 نوثيقفيعادتهعلى0

توجإذاأي:المقبو@ه:(5527)"التقريب9فيحجرابنوقالالمجاهيل،
لجهاله.ضعيففحدثهيتابم.لمهاوهو

8/4@لأشراتاتحفة@وانظر: 6 9(121 /6المسند!أطرافو"0(،2
41/2"المهرةولاإتحاف1(،48لا412 33(17692).

عنمعمر،روىماوالاعضال:الوصلفيهتعارضومما@

وعندهأسلمالثقفيسلمةبنكيلانأنابيه:عنسالم،عنالزهرفي،

.@سئرهنوفلىقأربعأ،@مسك@:@النبيئلهفقالنسو؟،عثر

ه/لهم،ا،وفيبتحقيقي(1191)المسندإ:فيإفعياثأخرجه:
6 16الوفاء5/.@وفي31 5-6 1وأحمد5،2 3 / يعلىوأبو4،1و2
7/1والبيهقي4(،اللاهحبانوابن5(،437) 8 ابنإسماعيلطريقمن1

علية.

6/8لكبيرأالاريخا"فيالبخاريوأخرجه: لدارقطنيوا3(،402)6
3/2 6 معاوية.بنمروانطريقمنالرسالةط.ولك@63(العلمبةط.9

عليةابنإسماعيلطريقمن(17350)ثيبةأبيابنوأخرجه:
لمقرونجن(.معاويةبنومروان

لسطمنلي@هدالمتلالأسانيد،علىالقنقدمماويه(توتفأوصحمهماخلا

القاثوعدالدكورأخرنااغتروقدكالميلواتدقيفكره@مماعدصالصحيح
خزيمةابنكتبأنفيصحيحةيخرنتائحينتحعارمنابمنلالمحمدي

الوهمهنالصنلساتهوقدالصحة،خريمةالنيخهيشترطولمالصحع،صيى
خطاالمدكررولأخيناالأرمام،تورتلأحكاماسرعةأنرسلوملأحكام،اسرعة
أياممماتاللفييسددهأناثهنسالالتققهوالنكر@زيالةالاد"كالهفيباليسيريى
الصوابوأياهيرزقاواد



سال@اصالقضلضتحكللالثترقى:للعلل
-

2/1أحمدوأخرجه. 7/1لبيهقيوا)3591(،حهمابنوا4،4و4 8 1

جعفربنمحمدطريقمن

3/2لاتار"امعانيشرح9فيوالطحاوي2/4،4احمدوأخرجه: 5 2

الأعلىعبدطريقمن(5131)العلميةط.وفي
شرخ"فيويلطحاوا1(،281)لترمذيوا2/8،3أحمدخرجه.وأ
3/2الانار"معاني 5 3/2والدارقطني)6315(،العلميةط.وفي3 6 ط.9

2/1والحاكمالرسالة،ط.(3هلأ5)والعلمية 7/1والبيهقي9،2 4 ما،2و9

4/4التمهيد!"فيالرعدوابن 6 عروبة.أبيبنسع@دطريقمن4

بنالفضلطريقمن2/931والحاكم4(،571)حبانابنوأخرجه.

1والحاكم4(،اهلهحانابن 9 3 / بنعيسىطريقمن2

1/2الكامل!"فيعديابن من2/931والحاكم93

كثيرأبيبنيحىطريق

2/1الحاكموأخرجه: 9 المحاربيطريقمن2
7/1البيهقيوأخرجه: 4/4التمهيد!دافيالبرعبدوابن8،2 6 من4

اثوري.سفيانطريق
7/1البيهقيوأخرجه: 8 زريع.بنيزيدطريقمن2

لفضلى،واوسعيد،لأعلى،اوعبدومحمد،ومروان،عيل،)إسماجميعهم:

د.لإسناابهذامعمرعنويزيد(وسفيان،ربي،لمحاواويحى،وعيى،

علية.ابنإسماعلمقرولاحوالهقي2/1،4أحمدروايةفيجاء(1)

والصماب.بالمعجسة،الالاميا@لى:الآنارامعانيالنرحفيالطحاويعندضحص(2)
بالمهملة.الميأا

نسرته.ثمان1عدي:النعد(3)
.(3999)التقرسه"إيدل@وكادبهمبأسلا"وهو:لكأ

الرسالة.@سوالشتالعلمية،ط."الدارقطنيلسننطرعمنسقط(5)



-
يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

رواهمعمرأأنتقدمفكمامضطربأئهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا

معفلا.الزهريعنعنهرويوكذلكالزهري،عنموصولا

فيثاودأبوطريقهومن)12621(،الرزاقعبدأخرجه:فقد
2/2لاثارأامعانيشرحفيإوالطحاوي3(،2ياالمراسيل!9 ط.وفي53

3/2والدارفطني)4315(،الحلمبة 6 الرسالة.ط.(3ويالملأالعلمبةط.9

2الآثار@2/معانيشرح"فيالطحاويوأخرجه: 5 العلميةط.وفي3
عيية.بنسفيانطريقمن(5133)

ع@،النبيئعنالزهري،عنمعمر،عنوسفيان(الرزاق،)عبدكلاهما:

المعضلة.روايتهعلىمعمرتوبع

ابرواية(1693)الموطأ!9فيمالكفأخرجه:
الزهريمصعببي

الثافعيطريقهومنالحسن،بنمحمدبروابة(530)واللينيبرواية(1717)و
4/2لاالأم1في 6 6الوفاء5/ط.وفي5 5 (1195)لهالمسند"،"وفي2

1(،199)@ا)العللفيحاتمابيوابن)8681(،منصوربنوسحيدبتحقيقي،

7/1والبيهقي 8 ط.(13957)والعلميةط.(1924)لهالمعردقا،9وفي2

بلغني....قال:الزهرفيعنالوعي
ابننقلهفيماالأثرمفقالمعمر،روايةفيالعلمأهلبعضتكلموقد

الحدبطهذااحمد:عن(1527)عقبالحبيرالا@ه@863التلخيص1فيحجر
بلدهغيرفيبهوتحديثهبوصلهمعمربتفردوأعلهعليه،والعملبصحيح،لي@

6المنير@7/البدر"فيالملقنابنونقلهكذا"، 1 0

ذكرت"ةقالالأثرمعن
صحيحهوماقال:الحديط،هذااللهعبدلأبي

(1)
بالبصر@معمرحديثهذا

ابنونقليهمون@ه،والناسفيهاأخطأبالبصرةبأشياءحدثوقدلهم،فأسنده
معمرجؤده"قال:أنهالبزارعن(1527)3هلأ/3الحبير"التلخيص"فيحجر

4الكبيرا:العلل9فيالنرمذيوقالفأرسله!،باليمنوأفسدهلالبصرف 4

يى.عملتعملحجازلةيما(لأداصحيحاهوالماةوالحاثةال@صدر،فيام@(1)



ساد@ا@ليضلاضتعكللالهضك@:رلعلل

عن@سالمعنالرمري،عنمعمر،حديثعنمحمدألوسألت:(167)

عيرحديثهوفقال:نسوة،عثرةوتحتهأسلمسلمةبنغيلانأنأبيه:

الزهريعنمعمر،صرويوقدبالعراق،معمرهذاروىو)ثمامحفرظ،
قال:الزهري،عنوكيرهحمزةأبيبنلثعيبصروىمرسلأ.الحديثهذا

وهذامحمد:قالأسلم.سلمةبنغيلانأنسويد:بنمحمدعنخذثت

ثقيفمنلرجلقالعمرأنأبيه:صسالم،عنالزهريروىانمادأصح.

ابيقرمج@النبيئرجمكمالأرجمنكأونساعهلتراجعنفقال:نساعه،طئق
4/13الإصا@ه"فيحجرابننقلهفيمامسلموقال"،رغال إثه":(6923)2
موقوف،والاخرمرفوع،آحدهماحديثان:غيلانقصةفيالزهريعندكان

عقيل،فرواهالمرفوعفماماالموقوف.إيسادعلىالمرفوعمحمرفأدرجفال:

أسلمغيلادانسويد:أبيبنمححدبنعثمانعنبلغناقال:الزهريعن
صسالم،عنالزهري،فرواهالموقو@وآماالحديث.نسوة...عثروتخه

الحديثإ.بيه...لي@ميراثهوقسمعمرعهدفينسا@هطلقغيلادأنأبيه:

الرواياتبحني(5134)عقبالآثارأمعانيالشرحفيالطحاويوقال

وكماالزهري،ع@مالك،رواهكماالحديثهداأصلهوفهذا@المرسلة:

عقيل،أيضارواهوقدالرهري،عنمعمر،عنعيينة،وابنالرزاقعبدرواه

أيضأوقالمنهإالزهريأخذهالديالحوضععلىيدلماالزهري،عن

5للاتجيل عنعندهكانلأتهالحديت،هذافيمعمرآتىإتماولكن":(13

انأببه:عنسالم،عنوالآخرأحدهما،هذاحديثانغيلانقصةفيالزهر@

نساعهيرتجعأن@أمرهعمر،نلثفبلغماله،وقسمنساعهطلقسلمةبنغيلان

فيرغالأديقبرزجمكمافبركلرجمثذلكعلىمتلووقال:وماله،
للحديثعمركلامليهالذيالحديثهداإصنادفجعلمعمرفأخطأالجاهلية،

ياللهرسولكلاميخهالذي
الإسناول.جهةمنالحديثهذاففسد

رواهحديثعنأبيداوسألت:(1200)"العلل"فيحاتمأبيابنوقال

تحريجهشأتي(1)



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

معمر،عنيون@،بنوعشىعليق@واب@معاويفبنومروانزريع،يزيدس

هو:إنماوهم،هوأبي.قالمعمر-إسنادفدكرالرهري...-عن

عيه@مدالنبيئأنبلغناقال:سويد،أبيابنعنالزهري،

2/1الحاكموقال الحديثهذاانالحجاجبنمسلمالإمامحكم":92
بالصحة،حكمناالبصريينخارجئقةعنهرواهفإنبالسصرة،محمرفهوهممما

يوص،بنوعيسىالمحاربي،محمدبنالرحمنوعبدالئوري،سميانفوجدت

ز@ه:أبيهعنسالم،عنالزهرفي،عنمعمرعنبهاكوفيونوثلاثتهم
1وقالحديثهمنهملكلبأسانيدهساقتم@ا،سلمة...بنغيلانأن 93 /2.

أرسلهالوجهينعلىبهحتثراشدبنمعمرأناجتهاديإليهيؤثيوالدي"
أرسلوهفقدالبصرةأهلمنعنهوصلوهالذينأنعليهوالدلي@فصووصلهمرة،

اعلموالدهمقسولة،الثقةمنالزيادةفإنالإرسالمنأولىوالوصلأيضا،
إذ(1527)3طلأ/3الحبير"التلخيص@افيحجراب@عليهردالقولهدا

كلهمهؤلاءفإنمعمر-عنروىمنتعدديحني:شيئا-دلكيفيدولا"قال.
أنهمتسليموعلىأهلهاغيرمنكانواو)ن"،الجصرة@@بمنهسمعواإنما

كانلأنهةمضطرببلدهغيرفيبهحدثالذيفحديثهلغيرها،منهسمعوا

بأشياءحفظهمنفحذثرحلإفاوأماالصحة،علىكتبهسبلدهفييحدث
وأبيوالبخاري،المدينب،كابنبه،العلمأهلذلكعلىاتمقفيها،وهم

@ا.وغيرهمسيبةبنويعقوبحاتم،

4/4النمهيد،"فيالرعدابروقال 6 معمرخطأمنإنه@ايقولون:ة4

ماحدينهوصحيححفظه،منبالعراقبهحدثومماالموصول-يعني:-

كلهاالبابهذافيالمرويةالأحا@يثداأيضأ:وقالكتبه،منباليمنبهحدث
بالفويةأسانيدهاوليستمعلولة،

والروايات.حاتمأبيكلاميىقارنوللفاندةالطريق،مداتحربجشأتي(1)
انظراحثى.@تحريفوهوحد!@المشدرك!.@مطبرعكي(2)

"

/8المهرظإتحاف"
0 84(9665)



سال@اصالوضلتعلىضللختركلق@لالعلل
-

7/6المنير"البدر"فيالملقنابنوقال 0 فيأحمدالإمامجمعوقد"ة4
الحديئينهذيفبينرواياتهإحدىفيحبادابنوكذاالحديط،لهذاروايته

1صحته.فيفادحاالبخاريذكرهمافليسالسند،بهذا
00.

علىالكبارالأئمةنصوقدصحنه،فيقادحايكونلاكيفقلت:

@خر.لمتنإشادفيلمتنإشادعليهاختلطوأنهيخصمعمرتوهيم

توبع.معمراأنإلاقلت:
كنيزبنبحرطريقمن(6هله/18الكبير""فيالطب@رانيأخرجه:فقد

منرجلاأنعمر:اب@عنال@ه،عبدبنسالمعنالزهري،عنالسقاء،

جم@اللهرسولفأمرهنسوة،عرولهأسلمسلمفبنغيلانله:يقالثقيف

ستة.وياعأربعأمنهنيختارأن

فيالمزينقلدقدكيز،بنبحرفيهضعيف،الإسنادهذاأنإلا
3الكمال!@مذيب 2 7 / يكتبلا"فيه:قالأنهمعينبنيحيىعن(62له1

2/1الكبير"التاريخ"فيالبخاريوقال"،حديثه 1 عندهملجس@@:(1927)1

2/3والتعديى"الجرح1فيحاتمأبيابنونقلبالقويإ، 4 عن(1655)0

العلمأهلضحفوفدشيء@،لاكانالسقاءبحر9قال:أنهزريعبنبزيد
والمتروكون!الضعفاءفيإالدارقطنيفقالالزهري،عنخصوصأروايته

."والزهريالحسنعنمتروك":(130)

مرسلأ.الزهريعنمعمر،طريقغيرمنالحديثهذارويوقد
6/8الكبير"التاريخ"فيالبخاريفأخرجه: 62 3 فيوالطحاوي3(،.

2/2الآثار"معانينرح@ 5 الليت،طربقمن(5135)العلميةط.وفي4

عقيل.حدثنيقال:

8الكبير@6/ريخلتاا9فيلبخارياوأخرجه: 2لا6 رقطنيلداوا0(،3
2 6 9 يون@.عنوهب،ابنعنالرسالةط.(3وللاملاالعلميةط.3/

بلغنيقال:شهاب،ابنعنويون@()عقيل،كلاهما:
(1)

بنعثمانعن

لكلن،.الدارقطني:روايةثي(1)



-

يللفع@ئد@لعللفي@لجامع

محمد
(1)

الحديشه.لغيلان:!...قالالنبي-@ي،أنسويد:أبيبن

معضلفالأولى:روايشبن:الحديتهذافيللزهريأنيتينتفدممما

الروابةوهذهسويد،أبيبنمحمدبنعثمانعنبلغنيفيها:قالوالئانية:
والئاني:عثمان،عنواسطتهأبهمالزهريأنالأول:موضج@:فيمنقطعة

عقبوالإيهام!الوهمدبيانفيالقطانابنعنهقالمجهول،عثمانأفى
البتقه.يعرفلاوهو)0721(:إ

مناسقطهاالتيالواسطةتعرتولامرسل،الحديطفإنجهالتهوعلى

فيمنقطعاالحديثلبكونواحدةمنأكثرالسندمنأسقطيكونوقدإسناثص

6/8الكبير"التاريخ@افيالبخاريفكرهدول: 6(42 أبيوابن0(،3
6/2"والتحديلالجرح"فيحاتم 1 تعديلأ،ولاجرحافيهيذكراولم(908)2
1@االثقاتدافيحبانابنوذكره 5 8 / 5.

جعلأنهسيجدسابقأالمذكورالطحاويكلامفيالمتمعنوالناظر
مقطجن:الزهريحديث

والمقطعوعنده...،أسلمصلمةبنغيلانأنمنه:الأولالمقطع
الأولى:الروايتين:هاتينبينوالفرقلساعه.طلقسلمةبنغيلانأنالثاني:

ةوالنانجةمرسلفالزهريعند

ةذلكعلىيدل

1اللأالرزاقعبدأخرجه:ما بنسالمعنالزهري،عنمعمر،عن(22
وقسمنساعىالثقفيسلمةبنغيلانطلققال:عمر،لناللهعبدعنالله،عبد
عمر.حديطفذكربيه...بينماله

طريقغيرمنالمرسلالحديارويوقدالإسنادوهذا
موصولا.الزهري

@ادرسوالمنتعر!"بل@.المحاليالنرحطبرعفيتحر@(1)



سال@اصالوضلضتمكللالثترك@:للعلل
-

3/2الدارقطنيأخرحه:فقد 7 3والعلميةط.1 6 الرسالة،ط.(93

3والبيهقي عنوسالم،لافععنأيوب،عنمجشر،بنسرارطريقمنلما7/

جم@النبىفأمرهنسوةعروعندهاسلمالثقفيسلمةبنغيلانأنعمر:ابن

أربعة....منهنيمسكأق

عليآبوقالالطريق،هداتقويةإلىالحلمأهلبعضن@بوأيضا@قد
وهوسرار،بهتفرد"المير@7/606:البدر"فيالملقنابننقلهفيماالحاط

هذارواة:(1)اللهعبدأبوقالثقةإنهةمعينبنيحيىقالوكذاثقة،بصري

الننفلهفيماالدارفطنيوقال"،بروايتهمالحجةتقومثقاتكلهمالحديث

6المنير"لأالبدرفيالملقن 0 9 عنالجرمي،اللهعيدبنسيفبه@اتفرد:7/

دا.البصرةأهلمنثقةوسرارسرار،

فيهالسندلأنالحديث.لهذاتصحيحمنهيفهملاتقدمماوكل@قول

هدا@يخالفوقدحالف.ربماصدوقوهوالجرمي:اللهعبيدبنسيف

المحفوظ.هوالزهريو)سنادالزهري،السند

3/4"والإيهامالوهمدالبيانفيالقطانابنوقال 9 6(1270).

و)نمضعفوه،يريدكمافلنبينهاغيلان،حديثعلةعلىتنصيصمنهش@ءفي

دقومالزهري،علىفيهمختلفحديثأتهبعلقما@اعلمليستعنديكانت

@كاللهرسولأنبلغناقال:عنه،مالكقالكذلكقبله،منمرسلاعهرووه

يخلانأسلمقال:عه،معمررواهوكذلثالحديث،ئقيف...منلرجلقال

قول.فهذامعمر،عنالرزاق،عبدروايةمنمثله،

عنروايتينإحدىوهيالزهريفوقرجلزياثةوهوةئالبوقول

بنمحمدبنعثمانعنالزهري،عنيون@،عنوهب،ابنرواهيون@،

نسوة...عروعدهآسلم،حينلغيلادقالكوراللهرسولأنسويد:أبي

الزهريببنماانقطاعفيهاتببنأخرى،روايةفيهيون@

الحاكم.يعني(1)



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

عنبلغنيقال:شهاب،ابنعنيون@،عنالليث،رواهوهذاوعثمان

الحديث.فذكرقال:...ط،اللهرسولأنسويد:أبيبنعثمان

قال:البخاري،ذكرماوهوالزهري-عنأعيعنه:-ئالثوقول

بنمحمدعنحذثثقال:الزهري،عنواحدوغيرحمزةأبيبنشعبروى

الحديث.أسلم،سلمةبنغيلانأنالثقفي:سويد

بنغيلانأنأبيه:عنصالم،ع@عنصمعمررواهعنه:رابعوقول

الحدبث.0،0معه.واسلفنالجاهلبقمافينسوةعرولهأسلمالثقفي،سلمة

عروبة،أبيبنوسعيدمحاوية،لنمروانهكذا،محمرعنيرويه
رواهوقدموصلة.جميعهمرواياتعللهفيالترمذيفكروقدزريع،بنويزيد

عنهسعيدبنيحيىروايةمنالدارقطنينلثفكرمعمر؟عنالئوري،أيضا

لمأثهإلاكذلك،معمرعنأيضأرووهجماعةوذكرالحللإ،كتابإفي
الزمريعنمالك،عنرواهسلامبنيحيىأنوفكرالأسانيد،بهايوصل
ذلكومافيه،معمرتخطئةفيهؤلاءاعتمدالذيالحديثهووهذاكذلك.

حافظ.معمرأنف@بالين؟

و)نماعنمارويماكلهذافيالزهريعنديكونأنفيئعدولا
يرويهالزهريبكونأنالاستبعادحيثمنهذهمد@رروايةفخطننهماتجهت

علىبهيحدثثم@،النبيئعنأبيميعنسالم،عنالصحيح،الإشادبهذا
أبيبنمحمدبنعثمانعنوتارةقبله،منيرسلهتارةالواهية.الوجوهتلك

عنوتارةهذا،عثمانعنبلغنايقول:وتارةالتة،يعرتلاوهوسويد،
الثقفي.سويدبنمحمد

كلفيعلقكلها،الوجوههذهعلىبهيحدثأنمستبحدغيرعنديوهذا
عندذلككلاجتمعفربماحفظه،لهتيسربمامنهاعهالرواةمنواحد

أقلهأوأكنره،أواحدهم،

بلقاصتال.انهعليهوقمتوالتيعليها،أقفلمعنمادع@@يهااليالرواية(1)
عنصان.بنصمد



سال@اصالوضلضتعكللالترك@:لال@لل
-

3/5فيأيضأوقال 0 حديثأنهوهذا،منطوالمتحصل:(1271)0

ولمصحيح،غيلانقصةفيمحمرروايةمنأبيهعنسالم،عنالزهري،
انتهى@ذلكفاعلمالزهري،علىالاختلاتمنبأكثرضعفهمنعليهيعتل

القطان.ابنكلام

والنظرالاحتماليحتمللاالحلموهذابجبد،ليىالكلاموهذاول:ل

منالصحيحمعرفةفيالمعوللانماالأصول،وغيرالفقهغيرفهوالعقلي،

ابنإليهذهبماوافقناإذافإنناقريفمنحديثكلبهيأتيماالسقيم
هموفيانملةقدنثكلاكذلكفإناالزهريعلىالاختلاتجملةفيالقطان

الديقطعماللنقات،ومخالفتهموصولأالحديثسباقةفيوتفرلهمعمر،

إنبلمالك،عنهوفأينوتثبيتهمعمربحفظيحتجالقطانابنكاننف@به،
وجهينعلىبهحدث@أتهللعيانيرضحمعمرطريقبهقدمناالذيسبافه

الخطأ.فاحتل

5/1الأشرافتحفةوانظر:إ 5 6لا5 3/37المسند"أطرافو"4(،9 2

الوجه.هذاكيرمنالحديطهذارويوقد

3/6الدارقطنيأخرجه:إذ الرسالة،ط.(3683)والعلميةط.82

الزهري،جعفربناللهعدحدثناقال:الواقدي،طريقمنك@381والبيهقي

بنغيلاناسلمقال:عباس،ابنعنأبيه،عنسفيان،أبيبنال@هعبدعن

سائرهن.ويفارقأربعأيمسدأنع@ورالنبيئفأمرهنسوةعثروتحتهسلمة،

أن@اللهرسولفأمرهنسوةثمانوعندهأميقمابنصفرانوأسلمقال:

سائرهن.فارقوأربعايمسك

فيهوكذلكمتروكالواقديفيهمنكر،لإسنادابهذاوالحديث

مقبولوهوسفيانأبيبناللهعبد
(2)

يتابع.ولميتابع،حيثيعني:
الطريق.هذاغيرمنالحديثرويوقد

.(3362)لتتريسهاد(2).(6175)تفربا"(1)



-

يالف@ائد@لعللفي@لحامع

1/2الضعفاط"فيالعقيليفأخرجه: 3/2والدارقطني9،9 7 ط.0

2/3"الكمالداتهدبفيوالمزيالرسالة،ط(3690)والعلمية 1 ي@351(5

عنالمردل،بنحميضةعنليلى،أبيابنأخبرناقال:هتيم،طريقمن

ليفقالنسوةثمانوعنديأسلمتقال:الأسديقي@بنالحارث
اربعا".منهن@ختر"الله-؟أ:رسول

الضعف.بينوحالهليلىأبيابنيهالسندوهذا

الصحابي.اسمهنميمقلصوقد
3/2الدارقطنيوأخرجه: 7 منالرسالةط.(3690)والعلميةط.0

به.الئسمردل،بنحميضةصالسالب،بنمحمدطريق

الأسانيدهذهضعفعلىزدالسائب.بنمحمدفيهتالفالسدوهذا
1الكبير"التاريخ"فيالبخاريعنهقالحميضفضعف 2 2 الفيه:(44لا3/

3/3@اوالتحديعالجرح"فيحاتمأبيابنوذكرهنظر"، 1 بدكرولم(1403)1
1/2الضعفاع@ا"فيالعقيليودكرهتعديلا،ولاجرحافيه عديابنوقال9،9

3وللاالكامل1في ثلاثة،اوحديثانإلاالحديثمنهذالحميضةولي@@@:66

فيفقالفيه،القولحجرابنالحافظولخصليلى"،أبيابننلثيروي
@امقبول":(1571)"التقريب@ا

3/2الدارقطنيوأخرحه: 7 منالرسالةط.(3691)والعلميةط.0

الحارثبنقي@عنوالكلبي،حمادعنسفيان،عنعبيد،بنغسانطريق
فأمرهنسوة،ثمانوعندهأسلمأسدبنيمنرجلأأنةع@هالنبيئإلىيردعه
النبى

دليلوهذاالسند،فيحما@أوزادغسان،لضعفضعيف.إسناد
الحديث.هذافيخصوصاضعفه

فيالاستقرانةثواستيراجعحجرابنالحاطعدالمصطلحمداعلىوللتعري@(1)
ا@-43الأومالأ:شالتقريبتحريرتضمهلماالإيهامخفكاليدي@لث،



والإرسالالوضلتدروضلالثترك@:للعلل
=

العددلكثرةالارسال@رجحوالارسال@لوصلفيهتعارضوسما@

حازم،أبيبنقي@عنخالد،أبيبنإسماعيلروىماالمتن:ونكارة

خثعمإلىسريةبعثالله-شي@رسولأنالله:عبدبنجريرعن

لهمفأمرالتبيئ-لمجفهذلكفبلغالقتل،فيهمفأسرعبالسجودناسنواعتصم
@ا@ظهر@لمشركينببنيقيممسلمكلمنةبريأنا@اوقال:العقلبنصف

نار@مما@اىتراصلا"قال:ويم؟الله!رسولياقالوا:

فاكتعليقيرا@طرجحثمم،"معيا.اندمدثي

كل@كونأيألاراماتراءىلاقود.@@للأا./9الميرالالدرفيالملق@ابنقال
أديعيلها،رؤلةولاللارالرؤيةفجعلصاحبميناريرىلحيتمهماراحد

أرادساهرتل:تقاصلها،أي.فلادبلى@ارتنظر@ارييقال.مد@منهدهيعرفوا

الطار،تلحكو@لىومنهالنهابلىتدعرهذهتختل@،لارامماتقول.الحر@،نلى

مؤلاء3حالومذهمؤلاء،حالوهف@3بلادفيياكهموكيفتتمقاد،نح@
حامعه.فيالأنيروابنعريه؟فيعيدأبوحكاهما

تسلاوالحسرةأفولولكمياليان،لهنانقلهاعلى@الملقنابناللهرحمللول:

والأوتاد،الصلي@عبدةأحلاقعمدوا@لىوقداليومبالمسلمينكصةقلي

الماجنمداشقليدهيقخرمنهمالواحدإنحتىولالأ،أحلاقاوقللوممفاكيمم

ولاحولشلاوالخلف،دالرحعيةال@ةصا@ليهئعتوقتفيالفمق،فاكأو

ةالكالرالبلدادبعضأنوالأمرلمحلكصوالألمحمىالحظيم،الحليلالهإلاقوة

أخلا@علىتعريحممأجلسهاك،لميىللم@ألوا@اتفتحصارتوكداكلالسولد

معيتناف@والليىالحلميدعيممنكتيرآنرىالديدوللاسفالكافرين،وعاثات

تظأجلمنالإباحيةالبلدانتلكيل@ليدهبالبامصة.الرشاويدفعخري@ا@

دلشلحواصلهم،يدفعإلمازائلبرطيلصيأخذونهماأدرلسراالال،
ي

علىعابرأاللسين@حوانهومعالإسحمأرصلحيبقيالمسلمأنولروعقاندهم،

الثماعلىوالرزقومرلاه،وحالقهربهعدلهخيرألكانالحالوصحرلةالحين@لأواء

"قال@قالحاكمشأحكموصدقالصإلاالوءيدلعولااللهإلابالخيريأتىولا

@نبهرلدط.نجندوكغ@رحمزشصففقشصكنمرر2أي@فشصده@جمدحنمدلل@@ومو
6الأنحام:1@@صيملضرلاتصبأقق@مرلجرنك ا@5

أنهظنهعلىوغلبالفتنة،وأمناقه@لىالسيةمنوتسكنلغته،قويتمنأنعلى

أعلم.واللهبأس،فلادعوتهفيالاخرينينفع



=

@الف@ائد@لعللفيالجامع

موصولأمرةفرواهخالدأبيبنإسماعيلفيهاضطربالحديثهذا
الموصول:أمامرسلأ،ومرة

بنالحججطريقمن(2262)و(2261)الكبير@"فيالطبرانيفاخرجه.

بنجريرعنحازم،أبيبنقي@عنخالد،أبيبنإسماعبلعنأرطاة،

به.عبدالثم@

نقلهفيماالماركابنعهقالأرطاة،بنالحجاجفيهضعيفوهذا

2/3الكبير@االتاريخفياالبخاري 6 :(75)الصغير!الضعفاءودا(2835)6

الكاملا"فيعديابننقلهفيمامعينبنيحيىوقالمدلسا"،الحجبمكان"
5 1 8 5"الكامل"فيعديابننقلهفيماالشائيوقال"،ضعيف@:2/ 1 8 /2:

1/2"المجروحيندافيحبانابنوقال"،بالقويلي@@ المباركابنتركه25:9
أيضا:وقال"،حنبلبنواحمدمعينبنويحيىمهديوابنالقطانويحيى

أنتإذايقول:وكانيره،لموعمنر@هعمنمدلساالحججكان"

لمأقوامعنيرويوكانالئ@يخ،ذلكعنأرويهأنأباللمشيخعنبشيء
ذلكعلىأمثلةساقنميرهم!

تابعه:توبع،الحججأنإلا

والترمذي)5462(،داودأبيعدالضرير-خازمبنمحمدمعاوية-أبو
2لالاالكبير"فيوالطبراني)4061(، 1المحلى!"فيحزموابن6(،2 8 / 1 3

8/1والبيهقي6،7-66و 3 معاوية.أبيطريقمن1

.(2265)الكبيرا9فيالطبرانيعندعمربنوصالح

1البيهقيعندغياثبنوحفص 3 1 /8.

خالد،أبيبنإسماعيلعنوحفهأوصالح،معاويقع)أبو:(2)ثلاثتهم

صرلا.صبه

33اك@-ةالايهاماكف"كايوانظر(1) 4(172).

الحجج.حثظسو.منلختاهكاماآفمبتالتابعاتفهذه(2)



سالواصالوضلضتعكللاليث@ترك@:لال@لل
=

الكبير!1فيوالطبراني)322(،الديالته"فيعاصمأبيابنوأخرجه:
بنلي@عنخالد،أبيبنإسماعيلعنغياث،بنحفصطريقمن(383يلا

خثعم،منناسإلىبعثهب@النبيأنالوليد:بنخالدعنحازم،أبي
ألا9وقال:الدي@،بنصف@تاللهرسولفوداهمفقتلهم،بالسجو@فاعتصموا

نلر@مماإ.ى@لاتتر@مثركمعمسلمكلبنبرع@إني

المرسل:أما

6/3لهالأما،"وفيبتحقيقيا(لملأ2)مسندهفيالئافعيفأخرجه: 6

8/1البيهقيطريقهومن8،9الوفاء7/ط.وفي 31 3 السننمعرفة"وفي1

بنمروادطريقمنالوعيط.ا(كلأ33)والعلميةط.(4لممالهوالاثار"،

معاوية.

الجراح.بنوكغعن(33541)ثيبةابيابنوأخرجه:
سليمان.بنالرحيمعبدطريقمن(37627)شيبةأبيابنوأخرجه:

سليحان.بنعدةطريقمن(1605)الترمذيوأخرجه:

سليمان.بنمعتمرطريقمن(2663)منصوربنسعيدوأخرجه:

عنومعتمر(وعبدفالرحيم،وعبدووكيع،)مرواتةخمستهم

جرير.ذكردونمرسلأبهحازم،أبيبني@عنخالد،أبيبنإسماعيل

وأكثر"ةوقالأصح!،وهذاجرير،عنفيهيذكرولمالترمذي:إقال

بعثفياللهرسولأنحازم:ابيبنقب@عنقالوا:إصماعيلأصحاب

الصحيحيقول:محمدأوسمعتوقال:اجرير"،عنفيهيذكرواولمسرية.
."مرسلر@،النيئعنقي@حديط

.@أصحرسالهب@دوهواليهقي:وقال

1الحبير"التلخيص"فيحجرابنوقال 9 . 3 3 . 8 /4):"
وصحح

بنقي@إلىلهإرساوالدارقطنيلترمذي،واداود،وأبوحاتم،وأبوالبخار@،

."حازمأبي

2/5الأنمراشاتحفةو")249(،حاتماأبيابنعلل"وانظر: 7



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

12/4و(3227) 6 3الحبير،التلخيصو")33291(،2 0 8 / ل@091(،4

.(1للا."الصحةظاهرهامعلةأحاديطو@

لكثرةالوصلفبهصرجحوالارسال،@لوصلفيهتعارضومما@
قال:هريرة،أبيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهرئ،روىما@لعدد:

يلدخ@الاعحد:اللهرسولقال
(9)

مرتين!.جحبرمنالمؤمن

عه.فرواهالزهريعلىفيهاختلفوقدعليه،متفقمتصلصجحإسادمذا

38والبخاري2/37،9أحمدعندخالد،بنعقيلا- /8(133،)6

8/2ومسلم 2 3(،ما2)ماجهوابنم@(،62)ثاودوأبي)36(،(2998)7

الأخيار"@اتحفةوفي(1464)و(1463)الاثار@امشكلشرح"فيوالطحاوي
01/1والبيهقي1(،0)"الأمثال"فيالثيخوأبي)4615(،و(5163) 2 وفي9

@يلخطيبوا)744(،لهلاداب،،ا"
9/2د،بغداتاريخ" 1 لغرباط.وفي8

6/4 .(3507)لبغويوا6،6

ومسلمل@721(،المفردداالأدب1فيالبخاريعنديزيد،بنيون@-2
8/2 2 وفي(4621)لآثارداامشكل@اشرحفيوالطحاوي)36(،ي@992(7

.(5162)الأخيار"تحفة"

2مسلمعدشهاب(،ابنأخي)ابراللهعبدبنمحمد-3 2 7 /8

مسد"فيوالطبراني)366(،حبانابنعندالعزيز،عبدبنسعيد

4/1النامحالمفيالخطابيقال(1) ةا@جكلرابصوجهشعلىئروىمدا@:10

الكي@مرالممدوحالمؤمنأنومعناهالخر،مدهعلىالحي@لضمأحدمما:
بدلكيفطنلاوموأخرى،لعدمرةفيخدعالغفلة،ناجةمنيؤتىلاالنيالح@رم

الدلا.أمرثونالاخرةأمرفي3الخدلهأرادبنهوتجل.به.يعرولا
يخدصلايقول:ال@هي،مذهبعلىالعين@كسرالروايةيكونأنالآخروالوجه
وليكنيتمحر،لارموشرأومكررهديديقعالغفلة،ناحيةمنيزتيىولاالمؤص
أعلما.واللهمحأ،والآخرةاللياامرفييكونأنيصلحقدرمداحدرأ،متيقطأ



سال@اصالؤضلتعوضلالحثترك@:لالعلل
=

حليةفيإنعبموأبيلا(،الأمنا@ه"فيالنيخوأبي6(،2للا@الثامببن

6/1"ولباءلأا 27.

صحيحة.كلهاالموصولةالحديثهذاواسانيد

يصح.ولامرسلا،الطريقهذاغيرمنالحديثهذارويوقد

"الصلاةفدرتعظيم"فيوالمر@زي2(،4لاراهويهبنإسحاقفأخرجه:

مرفوعا.المسيببنسعيدعنالزهريعنيزيد،بنيون@عنملا(3)

الحديثهذاروايةفياضطربقدويرن@لإرساله،ضعيف.إسنادهذا

الزهريعنروايتهأنعنفضلامرسلا،هناصرواهسبق،كماموصولأفرواه
2@االكمالتهذيب"فيالمزيفنقلفيها،مختلف 2 ابنعن(7783)82/

بنأحمدعنونقليون@،منهمفذكر@االزهريفيالناسأثبت"قال:أثهمعين

أحدأإ،يون@علىالزهريفينقدملانحنفيه:قالأشهالمصريعادع

بالزهريعالمانويوس@@عمرقال:انهمعينبنيحىعنونقل

ومعرفةالعلل9فيعنهفقالفيه،مغايرقوللهكادأحمدالإمامأنإلا

"المروذي.رواية(44)الرجال!
الزهري،رأيمنالثيءرفعربمايوص

(7783)8/122الكمال@اتهذب"فيالمزيونقلالمسيه،ابنعنيصيره

الطربق@هذاالحديثمذاولعلالزهريإ،عنالخطأكثبر"فيه:قالأنهعه

روايةمنالحديثهذاخرجقدمسلمأأنالكلامهذايؤكدوماأخطافمن

الرواينانوهاتانهربرة.أبيعنالمسيب،بنسعبدعنالزهري،ع@يون@

أنهإلااضطرابهعلىوهوالحديث،هذاروايةفيبونساختلافتوضحان

ب@و)سحاقل@24(،راهويهبنإسحاقعندراشدبنإسحاقتابعهتوبع،

@اتهذيبليالمزينقلفقدمقال،فيهاالزهريعنروايتهأنإلاثقةراشد

186/13@الكمال أنهيحيىعنالجيد،بناللهعدبنإبراهيمعن(43

ولابأخيه،لي@جزري،راشدبناسحاقدجزريراشدبنالنحمان9قال:

همالي@قال:إليك؟أعجبأيهمامعين:بنليحيىقلترحم،قرابةبينهما

راموي@الن@حاق@مسد!صسقط(1)



-

ئد@للفعا@لعللالجامعفي

بناسحا@د"للدارقطني:قلتقال:أئهالحاكمعنونقلبذاك،الزهريفي

فيوجدإنهوقالوا:الزهري،منسماعهفيتكلمراقال:الجزري؟راشد
1:"التحصيلجامع"فيالعلائيوضحوقد."كتابه... 0 الدارقطنيكلام0

قدمراشدبنإسحاقإنقال:أنهأشرسعنالطياليأبو@اودذكرهمافقل
هاب؟ابن:لقيتأينله:فقلتقال:الزهري.حدثايقول:فجعلالري
روايهوهنيبينوهذالهكتابافوجدثالمقدسببيتمررثألقه،لم"قال:

أعلم.واللهالزهري،عنراشد،بنإسحاق
بنمحمدتابعهماراشد(بنلاسحاقيزيد،بن)يون@الاثان:توبعوقد

البيهقيعندالواقديعمربنمحمدعهفرواهشهاب(.ابناخي)ابناللهعبد
9/6 عن(6092)453/6@الكمالتهذيط9فيالمزينقلإذفيه-والعلة-5

متروك"فيه:قالانهمسلمعنونقل"،كذابطموفيه:قالئهاأحمدالإمام
1/1الكبيرألاالتاريخفيالبخاريوقال@،الحديث 7 عنمعسكتوا)345(:إ9

والمتروكونأالضعفاء"فيالنسائيعهوقالنمير"،وابنأحمد،تركه
منالجهابذةهؤلاءإليهذهبمماالرغموعلىالحديط!المتروك:(531)

ذهبواقدعنهمشأنأيقلونلاممنالعلماءبحضفإنالواقدي،ئأنتضعيف
إبراهيمبنيعقوبالروايةهذهفيخالفقدالواقديولكنتوثيقهإلى

(2)

منكرفهناروايتهفتكونهذاوعلىموصولأ،اللهعبدبنمحمدعنفرواه
والله

في:،منهايصحولامعلولةالمرسلةالرواياتأنالاننبين
أعلم.واللهتفدم،كماالحديقهذاوصلوالصحيح

9/3"لأشراتاتحمة9وانظر: 64-3 6 5(501 9/38و(32 2(051 32)

9/4و 24 2 14/7المهرظإتحافو")06331(،1 4 57 4 6(18631)

6/4الكصاله@تهذيبةانظر 5 الحديثفيمتروكأنهالصوابأنعلى(9260)3
2/3والتنكرظاتبصرةشرحفيالحراقيقولاحردوساالمغاري،فيعلآت 01:

السير!.أملأنمةمن@والحديث،فيصع@ط@@رالواقدي
.(7811)التقريه1"فاضل@قة@وهو:



سالواصالوضلضتحكللالحثترك@:للعلل

@لمرسلة@لرو@ية@رجحتوالارصال@لوصلفيهتعرضومما@
عكرمةعنسعد،بنعثمانروىما@لموصولة:ر@ى@لرو@يةمنلضعف

يافقال:النبيئ-@رو،اتىرجلاأنعباس:ابنعنعباس،ابنمولى

شهوتي،وأخذتنيللنساءانتسرتالفحمأصبتإذاإنيالله!رسول
ماطنتنحزموألامامنيأتذينا@أنجهاالله:نأنزلالفحم.عليئفحزمت

@نهمنا@زقكمو@وأ@ئمغتدبئالايحمطل@تهولالتتحوأبتلكتمئ@نه@حل

م@،.87الماندة1لمحنبأ،صئلا

الفكرط.(9637)تفسيرهفيلطبريوا3(،450)لترمذياأخرجه:

1و 3 1التفسيرأ@فيحاتمأبيوابنالكتب،عالمط.86/ 8 6 / 6(،هلأ7)41

@والطبراني
ي

69/2الكامل9فيعديوابن1(،1ما)االكبيرأ" 9،0

سعدبنعثمانطريقمنبتحقيقيي@22(النزولأأسباب"فيوالواحدي

الإسناد.بهذاعكرضععن

حدياغيرمنبعضهم@رواهغريب،حسنحديثهذاةالترمذيقال

عنالحذاء،خالدصرواهعباس.ابنعنفيهلي@مرسلأ،سعدبنعئمان

مرسلأأعكر@ة
ضعيف،وهوالكاتبصسعدبنعئمانالحديثهذاإسنادفيتتلت

والمتروكون!الضحفاءدافيالنسائيقالبالشير،لي@كلامأفيهتكلموافقد

الدوري:برواية(3599)تاريخهفيمعينابنوقال@،بالقويلي@":(421)

بصريا،بذاك،ليسشيخسعدبنلصشماننمير:ابنوتال@،بذاكلض@

والتعديلاالجرح"انظر:الين(.أبو@رعة:وقالدثيخ،حاتم:أبروقال
93 / يميزلاممنكان":96/2@المجروحين"فيحبانابنوقالمأ،3يه61

يجوزفلايسأل،فيماويجيبيدري،لابماويحدثغيره،شيخمنشيخه

الطربل@فسيرالغكرصط.في(1)
"

لشلا.

النعنعكرمفصالحداسحالدلرواه:(6153)كاه/4ا@االأضحضدفي(2)

عبمىا.



=
يالفالالد@لعلل@لجامعفي

6/2"الكامل"فيعديابنوقالجمه،الاحتجاج الحديث،حسنوهو":90

بنيحىتكلموقد":(1683)عفالترمذيوقالحديثط،يكتبضعفهومع

أبووقالحفظط،قبلمنوضعفهالكاتب،سعدلنعئمانفيالقطانسعيد
5/1لاالكمالتهذيب"انظر:@ما.بصري"الحافظ:نعيم 1 وقال)3044(،0

في@جرابنوقال"،وا@غيصلألينه:(369@ا@اث@ه@افيالذهبي
ضعيف!.":(4471)لتقريب!ا"

اوثقهومنخالفبلمتابعأ،لهأجدلملنيف@ذكرتماعلىعلاوة
ابنمولىعكرمةعنالحدبثهذانحويرويالذيالحذاءخالدوهومنه،
مرسلا.عباس

9ولط(9628)و(9627)و(9626)تفسيرهفيالطبريفأخرجه: 63)

6والف@ط. 0 7 /8-6 0 6و8 13-6 1 خالدطريقمنالكنبعالمط.4

النساءبتركعح@اللهرسولاصحابمنأناشهثمقال:عكرمفصالحداء،

لكنمئ@نهللماطنفنحزمهالاامن@أانزين.@أنجهاتعالى:.اللهفأنزلوالخصاء،
0ولا ية.لاا0،0

عنيرويهالحذاء،خالدعنصحيحةطرقمنالحديثهذاوردفقد

عنعكرمة،عنسعد،بنعثمانروايةضس@يتبضوبذلكمرسلا،عكرمة

أعلم.واللهالمرسلفالروايةوصحةمرفوعأ،عباسابن
4/5"الأثرافتحمة"وانظر: 9 4(6153).

وصلفيثقةمنكثرمخالفأ@لضبطخفبفرولوومما@
إسحاقأبيعنالثوري،سفيانعنهثام،بنمعاويةروىما@لمرسل:

قالجهلأباأنطالب:أبيبنعليعنكعب،بنناجيةعنالسبيعي،

@اضهمالله:فأنزلبه،جثتبمانكذبولكننئبك،لاإنا@فه:للنبيئ
.(33الألعام.1@ب@دوقآلئهتجيتألفليىولبهنيكذرنثلا

4/1التفسير"@فيحاتمأبيوابن)4603(،الترمذيأخرجه: 2 8 2

4/4"العلل"فيوالدارقطني)4327(، 31-1 4 والقاضي)474(،س4



سالواصالوقملضتصكللل@ضلق@لال@لل

1الئفاا"فيعاض 4 9 / "المحتارة"فيالمقدسيوالضياءر@،اب@ط.1

3 6 5 / الإساد.بهذاهثام،بنمعاويةطريقمن(748)2
@ام،بنومعاويةبالإرسال،معلولأتهإلاالقوة،طاهرهالحديتهذا

فيحجرابرعنهنقلهالخطأ!كثيرهو"حبل:بنأحمدالإمامفيهقال
شمطأبياب@عتفي.@لهمجنبنيحىوشالا،ما/10اقهذيبهتهذيب"

8/4والتعديلالجرحفي 4 1له3 ابنوقال@؟بذاكولي@إصالح:(75

8/1"الكامل"فيعدي بأسلاأتهوأرجوبأشياء،التوريعنأغرب0:إ5
4والتعديل!الجرح"فيحاتمأبيابنوقالبهإ، 4 3 1لا8/ أبيدسالت:(75
ه@بنمعاويةعن

بنمعاويةقال:3أقربهما،مافقاليمان،بنويحيىم

@@الطبقاش@6/."فيسعدالنوقالصدو@إ،وهوحديثأ،أقومكأتههثام

فيالمزيعنهنقلهفيماداودأبووقالالحدبشه،كثيرصدوقاكاد":371-
06)ك@361الكممالأتهذيب9 /9الثقاتأ9فيحبادابنوذكره"،ثقة"ة(66

1 6 "التهذيط@اتهذيبفيحجرابن@ا@لهالساجيوقالأخطأ،ل:وظ6

صدو@":(6)اسالتقريب!فيحجرابنوقاليهم،صدوقةالما/10

له

الثوري،عىيرويهأتهسيماولامعاويةأوهاممنهذاولعل

منخالفإذعناروابتهفيتكلمواقدالعلمأهلأنيجدترجمتهفيوالاظر

مهدلمجابنالرحمن)عبدمرسلاالثوريشيانطريقمنفرواهمهاوئقهم

توم(.بنحىو
3الترمذيةأخرجهفقد . ط.(02771)تفسيرهفيوالطبري3؟،6

2والفكر 2 2 /9-2 2 /4التفسير"9فيحاتمأبيوابنالكتب،عالمط.3

2 8 مهدي.بنالرحصعبدطريقمن(7235)21

2والفكرط.(02771)تفسيرهفيالطبريوأخرجه 2 3 / عالمط.9
@ث@.بنيحىطريقمنالكتب

عنإسحاق،أبيعنسفيان،عنويحيى(الرحمن،)عدكلاهما

مرسلا.بهناجيف



يالف@ائد@لعللفيالجامع

قولذلكيؤيدالمتصلة،الروايةعلىالمرسلةالروايةتنرتجحبذلث

8:"العلل"فيوقولهاصحا،وهذا"المرسل:عقبالترمذي 9 0(394):

عنإسحاتأبيعنالصحيحفقال:الحديث،هذاعنمحمدا@اسألت

1العلل!فياالدارقطنيوقول@،مرسلالثبيئ-@رعنناجيق@ 4 3 / ص4

قالهعلي،عنكعب،بنناجيةصإسحاق،أبيعنالثوري،يرويه9:(47لى

فيهيذكرلامرسلأ،الئوريعنيرويهوغيرهالثوري،عنهثام،بنمعاوية

يصحولاشيبان،عنهئام،بنمعاويةعنةوقيلالمحفوظ.وهوعليأ،

عنمرسلأيسرةأبيعنإسحاق،أبيعنإسراليل،@رواهسفيان.هولاثما

ك@هالنبيئ

/2الحاكممستدركوهوالمتأخرة،الكتببعضفيجا.وقدقلت:
3 1 الجنيد،بناللهعبدبنمحمدبكرأبوحدئنيفقال:اضعيف،بسند5
حدثناقال:سابق،بنمحمدحدنناقال:الفضل،بنالحسينحدئناقال:

@عليئعنالأسدي،كعببنناجيةعنإسحاتأبيعنإسرائيل،
أنكمحمديانعلمقدوسلم:وتلهعلبهاللهصلىللنبيجهلأبوقالقال:

به،جئتالذينكذبولكننكذبئ@ولاالحديثوتصدقالرحمتصل

@لظبينرلبهنيكذبرنفلالجهتميتيلحلىانن@يخرندتمصتتلم@تذ:@اللهنأنزل
الشيخينشرطعلىصحيححديثهذا"وقال:@،@@تححدونئلكئايت
شيئا"لناحيةخزجادمابقوله:الذهبيوتعقبهيخرجاط.ولم

نهف@الجنيد،بناللهعبدبنمحمدالحاكمشبخهداحديثنافيوالعلة

بحثطولوبعدأحدهما.هذاحديثانإلاالمستدرك!"فيلهولي@مجهول،

لهترجمةعلىأقفلم

1ولالمننور!الالدرفياليرطيعزاه(1) مر@ويه.وابنالننو،وابنحميد،بنلبد8
2للحاالدبياستلراكلمخصروا@ظر.(2) .(307)7ما/13

الحرح"فيحاتمأبيابنذكرهةالأولة3الابهداثخصينعلىوتمتأنيعير(3)
1")3لما/7"والتمديح 9/1دالتقاشافيحبانرابن0(،6 51 أبيابنكناه.56

وقال=علياإ،قدمبالري،شهالسمعناعتوقالالنيابرري،ادثهمحبأباتم:@



سالواصالوضلتعلىضلالخترك@.لالعلل
-

أبيعنإسحاق،أبيعنمرةيرويهسرائيلف@مضطرب،الحديثوهذا
1"العلل"فيالدارقطنيذكركمامرسلا،ميسرة 4 3 / ىأخرومرةلهأ74)س4

@ه،طالبأبيبنعليعنالأسدي،كعببنناجيةعنإسحاق،أبيعن
تقدم.كماالحاكمعند

كالصحاحالمنقدمةالروايةكتبفيالحديثهذاوجودعدمأنكما
حزممعسيمالافئأ،منهالنف@فييحعلوالمعاجم،والمسانيدوالسنن

عنإسرائيلأصحابأينثئمالراجح،هوالمرسلبأنوالدارقطنيالترمذي

سالقبنصمدعتينفردبحتىالحديث،هذا
أعلم.وانا؟@

1الأشراف!تحفة@وانظر: 2 7 0)مه7/ /11المهرظإتحاتو"ا"2(،2

63 5(47751).

علىالارسالكترجيحللخبرعلةذكرفيالنقاديختلفوقد@

@لبثفيتبعالأمر،ذلكخلاتالعلمي@لبحثيثبتلكن@لوصل،

علىالاجابة@نمعالمحض،التقليدوليسإليها،توصلالتي@لنتائج
ىرومامئاله:الحدبث،فيتقعالنيالأخرى@لعللننفيلاالعلة

الراويناو@عالحأ،.نجخاوكانوثلانمانقيأرلعأونلاثمةساتجان:ابن

3لاسنةتوفيالراريمذالأنهنا،المقصوديكونماأبعد سنةولدوالحاكممأ،0

17/1عاابأعلام@سيرانظرة(321) 62.

4بغداثه@لىسخليالخطيبذكرهوالاخر: 73 الحينأباوكاهالغرب،ط.3/

أحمدسسائهعدعنحدنهأ@هائححبنالقاسمسكرةعهوتالالبزار،اتمي@ي

عير@أومناالمرادكونمعرفةلييشرولمنجنأ،لمحلدعلىيزدولمحنبل،،

بقبدمفيدأفطليمحصلساالدكرمدايات@لمالمرا@بالهالنسبملرصوعلى

الجيةالجهالة

الرجالثراه-اللهط@الوادعي-ضلالبئكتابعلىئتدركالراويمذاةتنبيه

فيأح@هلمنيو@لك(ال@سن@وكا@ي3الحا

.(5897)يبنقرا1وقصدوهو؟

أبيبنالحريزعدرواهالرمكداأعحا:الومذاالرمذي.قولبعدالمزي-زاد
صفيانا.عنعثار،



-

لدلفعا@العلل@معفيلجا@

بنعاصمعنإسحاق،بنمحمدحدئناقال:الحرانئ،سلمةبنمحمد

عمر
(1)

بيتأهلكانقال:النعمان،بنقتادةجدهعنأبيه،عنقتادة،بن

يقولمافقارجلأبثيروكانومبشز،وبثيربشزأبيرقيبنولهم:يقالمنا

يقول:ئمالعرب،بعضينحلهثمجمتاللهرسولأصحاببهبهجوالشعر
قالوا:الشعرفلكجمزاللهرسولأصحابسمعفإفاوكذا،كذافلانقال
ابنوقالوا:الرجل،قالكماأوالخبيث،هذاإلاالشعرهذايقوذماوالله

والإسلام،الجاهليةفيوفاقيماحاجهبيتاهلوكانواقال:قالها،الأبيرق
لهكانإفاالرجلوكانوالشعير،التمربالمدينةطعامهمإنماالناسوكان

(2)ضافطةفقدمتيساز
فخصقمنهاالرجلابتعالدرمكمنالثاممن

منضافطةفقدمتوالشعير،التمرطعامهمفإثماالعيالوأمانفسه،بها

له،مربةفيفجعلهالدرمكمنحملأزيل!بنرفاعةعفيفابتاعالثام

فنقبتالبيت،تحتمنعليهفعديوسيص،درعسئر:المشربةوفي

فقال:رفاعة،عميأتانيأصبحفلماوالسلاح،الطعامواخذالمشربة

بطعامنافذهبمربتنافنقبتهذه،ليلتنافيعليناعديقدإنهأخي،ابنيا
أبيرقيبنيرأيناقدلنا:فقيلوسألناالدارفىفتحسسناقال:وسلاحنا.
قال:طعامكم،بعضعلىإلانرىفيمانرىولاالليلة،هذهفياستوقدوا

إلاصاحبكمنرىماواللهالدار:فينسألونحنقالواأبيرقيبنووكان
فلماو)سلائم،صرلهمناربئسهل،بنليد

سيفهاخترطلبيذسمع
السرقة،هذهلتبيننأوالسيف،هذاليخالطنكمفواللهأسرق؟أناوقال:
لمحتىالدارفيفسألنابصاحبها،أنتفماالرجل،أيهاعنهاإليكقالوا:

@كلمرو!الحاكمعد(1)
)ضفطأ.مالةالعروسادتلجبللإ.بلد@ل@منعليهائحملالحمولةا@ملةالصافطة(2)
2/1@النهايتهلحوارياالدقيق(3) 14.

2/5الالهاطهمه.ئر@الديالموصعالراء،@فتحالمنرلف(4) 5@



والإرسالالوضلضتحكلةللثمترك@لال@لل
=

@ثج@اللهرسولأتيتلوأخي،ابنياعمي:ليفقالأصحابها،أتهمنثك

أهلمنابيبأهلإنفقلت:الله-يخيدهرسولفأتيتقتادة:قالله،ذلكفذكرت
سلاحةوأخذواله،مشربةفنقبوازيل!بنرفاعةعميإلىعمدواجفاء،

:@الثبيفقالفيه،لناحاجةفلاالطعامفأماسلاحنا،علينافلير@واوطعامه،

ةعروبنأسيرلهيقالمنهمرجلاأتواأبيرق،بوسمعفلمافلك!،فيالسامر

إنالله!رسوليافقالوا:الدارأهلمنناشذلكفيفاجتمعذلك،فيفكفموه
يرمونهموص@ح،إسلامأهلمناليتأهلإلىعمداوعمهالنعمانبنقتادة

فقال:فكققة،عسيوراللهرسولفأتيتقتادة:قالثبت،ولابين!غيرمنبالسرقة

ثببغيرعلىبالسرقةترميهموصلاخ،إسلائممنهمفكربيخإلى@ملعمدت"

أكغولمماليبعضمنحرجتأنيولوورتفرجعتقال:وبينتا.
صنعت؟ماأخي،ابنيافقال:رفاعة،عميفأتانيفلك،فيالله-ح@رورسول

فزلأنيلبثفلمالمستعان،اللهفقال:جمت،اللهرسولليقالبمافأخبرته

تكنولاأ@تةكلأ@رنكألاسبينلتخكمبأقحقأتكنتإلدأنزتنآتا"إالقرات

لقتادةقلتمماأي:ا@ئههوأستغفر"أبيرقبني@@خصي@نقخلهين

للئهانأنفسهغ@نتازنتدبعنأنخدل@الولازصيما،غفوراممناللهإلث"

وهوال@هسي@متتخفونولاالاسمني@تتخنحن"@أثيصا@ائاصكنمنلمجمثلا

@ومنلهم:لغفراللهاستغفروالوأي:ثفحر)زحيما،قوله:إلىمعهم،

للببد:قولهمب@ينا،@شا@قوله:إلىلقسلإ،عكيكسب@@ا@اتصاجنهست!

عطي@ا،يخرالؤ:نيهثنسوفقوله:إلىصرحمتمو،علنكاللهففط@حبرلا
1الاء.أ 05-1 إلىفرثهبالسلاحالله-لجترسولاتىالقراننزلفلما1،4

عساأوعاقدشيخاوكانبالسلاح،عميأتيتلماقتاثة:فقالرفاعة،

مدخولأإسلامهأرىوكنتالجاهلية،فيعيسى-أبيمنالئك-
إسلامهأنفعرفتالله،سبيلفيهوأخي،ابنياقال:بالسلاحأتيتهفلما

2/1@النهايظنفا@-ليهأي.(1) 08.



@ند@لف@ي@لعلل@لجامعفي

بنتصلافةعلىفنزلبالمشركين،بثيرلحقالقراننزلفلماصحيحا،كان

ائهدىلهلبينمابغدملأألزسطيشاققثومنالله:نأنزلسمية،بنسعد
طبرصص-صص

ص

لائلتهنمصيراإرسآءتجهتمونضل@توكما@لءالصؤمينسبيلعيرولتبغ

ضحنلأضلفقذب@تهيثركومني@ثآةلسدلفبرتماويغفرب@ي@ثركيحفر@ن

1الناه.1بميدا@، 1،51 ثابمببنحسانرماهاسلافةعلىنزلفلما1،6
بهفرمتبهخرجتثمراسها،علىفوضعتهرحلهفأخذتشعبر،منبأبيات

بخيرتاتينيكنتماحسان؟شعرليأهديتقالت:ثمالأبطح،في

والترمذيأ(،/19هله@والمثانيلاحادا"فيعاصمابيابنأخرجه:
3للا 4والفكرط.ل@228(تفسيرهفيوالطبري3(،0 5 8 /7-4 6 عالمط.2

حاتمأبيوابن53،0كثير@:ابن@اتفسيركما@يتفسيرهفيالمنذروابنالكتب،
49)4/0601و(9335)4/9501لنفسير!ا"في فينيوالطبرا5(،936)و(35

5كنير":ابن@انفسبرفيكصاالنخوأبو)51(،/19الكبير"" والخطبب3،0

7/2بغداثهتاريخ9في 6 8/2الغربط.وفي6 تاريخ9فيعساكروابن0،3
52/1دحق! 2/2"الغابةأسد9فيلأثبراوابن8،2 تهذيب"فيوالمزي8،1
5/38الكما@ه الإسناد.بهذاسلمة،بنمحمدطريقمنل@عما(0

بنمحمدغيرأسندهأحدأنعلملاغريبحديثهذا"الترمذي:قال

."الحرانيسلمة

علل:ئلاثفيهحديثهذا@قول:
عنعن.وقدإسحاقبنمحمدالأولى:

التقريبأ@فيحجرابنالحافظعنهقالقتادةبنعمرفيهو@لثانية:
الترمذي.لإمامابنصبتابعو@توبع،إذاأي."مقبرل":(4957)

المتصلة،بالروايةسلمةبنمحمدتفردإذةبالإرسالإعلالهو@لثالئة:

الحديثبعدذكرهالذيالترمذيالإمامقولفيكماواحدمنأكثرخالفهوقد
بنمحمدعنالحديث،هذاواحدوغيربكيربنيون@وروى"قال:حيث

الرصذي.لمط(1)



سالواصالوضلضتعكلللترك@:للعلل
=

عنأبيه،عنفيه:يذكرواولممرسلا،قتادةبنعمربنعاصمعنإسحاق،

جدمه
(1)

مرسل.أنهفالصوابهذاوعلى
سلمة.بنمحمدروايةمثلمتصلةبكيربنيونرروايةوجدتأننيإلا

4/38الحاكمأخرجها: حدثيقال:بكير،بنيون@طريقمن5
به.إسحاق،بنمحمد

بكير.سيونىتابعهبلسلمةبنمحمدبهيتفردلمفبهذا
يخرجامما.ولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا"الحاكم:قال

بالروايةالموصولةالروايةأعلأنهالترمذيكلامفيتقدمقدأدول:

الروايةهذهانإلاالخصوص،وجهعلىبكيربنيون@طريقمنالمرسلة

"المسندرك"كتابكانولمامرسلةوليستموصولةيرن@روايةأنبينت

رجعتبعدماإلااسندهذاأثبتفلموالأخطاءوالتصحيفبالتحريفحافلأ

6"المهرةإتحافإلىا 9 9 / 12-07 0(11 6 سليماالسندهذافوجدت(31

دثه.والحمدذكرت،مما

7/5الأشرانحماتحفةوانظر:إ 1 /12المهرة!إتحافو")57011(،8

6 9 9(11 631).

@لمرسلة@لرو@ية@رجحتوالارسال،الوصلفيهتعارضومما@

روىماتخر:لئاهدتصحالمرسلةالروايةلكنرو@تها@حفظ،لأن

بنصالحعنسعد،بنإبراهيمعنالأوشي،اللهعبدبنالعزيزعبد

عنكعب،بناللهعبدبنالرحالنعبدعنالزهري،عنكيسان،

قالوا:"سلمة؟بنيياص@يدكمالمنقال:جم@،النبيئأنمالك:بنكعب

"فقال:قيبى،بنجد
علىو)تامالأ،أكئرناإنهقالوا:"،تسفعونه؟بم

لنزنهنلث
(2)

ذاليس@لبخل؟من@دس@د@الوأقيفقال:بالبخل،

."@لبر@ىبنبئردسيدكمقال:سئدنا؟فمنقالوا:@،سئدكم

الطرتمدهعلىأتفلم(1)

لؤنأ.ماثةالعرسهللانب.ته@هأي:(2)



=

يالفالالد@لعللفي@لجامع

1/2لأالإصابقهفيكماتاريخهفيالفسويةأخرجه 2 الئخوأبو4
@ي

فيكماالجود"9كتابفيأبانبنوالوليدمندهوابن)59(،"الأمثال"
5/2الباريأفتح" 2 347/3@التعليقتغليق9فيحجروابن2(،هللاهعقب1

بنصالحعنسعد،بنإبراهيمعنالأويسي،اللهعبدبنالعزيزعدطريقمن

الإسناد.بهداكشان

له"لصغيرا1وفي(163)/19لمالكبيرا"فينيلطبرااوأخرجه.

بنالعزيزعبدطريقمن(1170)الصحابتهمعرفة"فينحيموابو0(،3لا

بنكعبابنعنالزهري،عنسعد،بنإلراهيمعنالأويسي،اللهعبد

كشان(.بنصالحيه)ولي@به.مالك،بنكبعنمالك
عنيروهلم":(309)الصغير"فيإالطبرانيعهقالالحديثهذا

تفسيره:فيكئيرابنوقال"،الأوشيبهنفردسعد،بنإبراهيمإلاالزهري
فيالعراقيإسناثهوحسنالحديط،هذاذكرثم"الصحيحم@.5
/9الزوائدامجمعفياالهيثميوقال)5603(،لإحياطاأحاثيثتخريجإ

3 شيخيغيرالصحيحرجالأحدهماورجالبإسناديف،الطبرانيدالرواه:15
:53الساري!:@اهديفيحجرابنوقالضغفهما"،منأرولمالطبراني،

صحيحبإسادمالكبنكعبحديثمنالمعرفةفيمندهابن@اوصله
وقال"

3/3"التعليقداتغليقفي صحيحلأإسنا@ه:47
أصحابأنإلاثقات،كلهمفرجالهالصحة،ظاهرهالحديثهذاةقلت

(2)

(3)

أنمالكسكحصساللهعدبنالرحمنعبدالكلنةدالإصابتهمطبوعليوقع

أمور.عدةفلدعلىوالدل@ماله،بنكصهو@ىسقطولبه@رو..!البيئ
لمانباتالفسويطريقمنالتعيق!التغليقفيالحديتأخرجححراسأدآولها.
السادةإتحاتفيححرابنكلامنقلالزليديأنالاني.مالكا،بركصمص

مالشا،بنكحبعن"ثبات:ب@(3065)الإحياعاأحا@يثتحريح"فيكما"المتقين
م@دأ.أخرجه@نماالغوأبرالنيح،بأليالمويقردححرابىأدافالث:

ليكسابسحاقبنمحمذوصلهعلىصالحاوتابع
2الإصابته@ 2 4 مطبوعارلي1،/

بلإ.الإشارةتفدمتسمط
البراءا.بنبمثر@بدلالحموح!ب@عمروالصحيرإ:إفيالطراليروايةفيجاء
ميصرد

"الصيرإالمحجم1

مالمه.بنكحبب@اللهعد@



سال@ا@الوضلضتعكللالثترقى:للعلل

5/2الفتحأ"فيحجرابنقالارساله،دوصلهفيعنهاختلفواالزهري 2 1

و)رسالهوصلهفياختلفأتهإلائقات،الإسنادهذا@رجال"ة(2هيلاهعقب

لأ.الزهريعلى

فيهاختلففقدوجوه،عدةمنبالإرسالمعلولائهفيهوالصوابةقلت

سعد،بنإبراهمعنمرةيرويهثقتهمعفهوالأوشي،اللهعدبنالعزيزعبد

عنكيساد،بنصالحعنسحد،بنإبراهبمعنأخرىومرةالزهري،عن

كعب،عنكحب،بناللهعبدبنالرحمنعبدعنمرةجحلهوكذاالزهري،

كعب.صكعب،ساللهعبدعنومرةكعب،صكعب،بنمرةعنومرة
عنالصوابعلىرواهبذيعقوب.وهوسعدبنإبراهيمابنخالفأئهكما

الأويسي:فخالفمرسلا،أبيه
3/4"الطبقاتدافيسعدابنفأخرجه: فيكماعاصمأبيوابن3،0

1/2لاالإصابة" 2 عنأبيه،عنسعدبنإلراهيملنيعقوبطريقمن4

بنكعببنأدلهعدبنالرحمنعبدعنالزهر@،عنكيسان،بنصالح

دهمرسلأ،مالك

قاصرة:منابعةهذهالمرسلةروايتهعلىسعدبرإلراهيمونوبع

محمرفأخرجه:
(2)

(20705)جامعهفي

يزيدبنيونىطريقمنا(الملأ/19الكبير!فيإالطبرانيوأخرجه:

الأيلي
@يالبيهقي

(10360)والعلميةط.(10858)الإبماد،شعب"

(7811)التقريسه@داضل!ثقة@مو.(1)

لملأ(لا.التقريسهلاضل،إتبتدق@وهو:(2)

1/3الحا@اأسد@فيالأتيرالنفكرهامعمررواية(3) 8 قالع@تالنبيأن@فها:نإلا(0

الومذاسعدهاالأثيرالنوقالقي@ا،لنالحدقالوا:3"سيدكمص"اعدة.@لي

عليهم...ويححلهسها،رحلاقيلةكلعلىيسودكان@يهروالنبيلأنديء.لي@
ماعدفا.ليويىصسلمةنجيمنقي@رالحدس

.(79الالانؤيسهتيلا،رمحأالرمريصروايتهفيأنإلانقة"وهر.لدأ



=

يللفالائد@لعللفي@لجامع

حمزةابيبنشعيبطريقمنالرشدط.

ابنالرحمنعبدعنالزهري،عنوشعيب(ويون@،)معمر،ثلاثتهم:

مرسلا.بهمالك،بنكعببناللهعبد

قالفقدضعفهاإلىيوحيماالمرفوضعالأويسيروايةفيوكذلثقلت:

الروايات:باقيوفي@،الجموحبنعمروالصغير!:إ"فيالطبرانيروايةفي
"

أعلم.واللهالمرسلة،الروايةلناتترجحالقرائنهذهومنالبراء"،بنلر
هريرة،كابيالصحابةمنعددعنطور@شواهدالحديثولهذاقلت:

بعضوفيعباص،وابنعمر،وابنمالك،بنوأن@الله،عبدبنوجابر

فأقول:تعالى،اللهئاءإنمفصلأسأبيةكلام،طرقها
هريرة:أبيحديث@ولا:

قالقال:هريرة،أبيعنسلمفأبيعنثينار،بنعمروروى

قي@،بنالجدقالوا:"،@ليوم؟سئدكممنسلمة،بنييا"في.اللهرسول
بنممروسئمكمولكن@لبخل؟!من@دصىد@ىالر@يقال:ئبخلسولكنا

@لجموح
الثيخوأبوالطجتين،كلتافي(3650)@لأوسطا"فيالطبرانيأخرجه:

"فيوالإسماعيلي)09(،الأمثال،@في
فيوالبيهقي)872(،@الئوخمعجم

1هويهالعلميةط.(10855)"الإبماننعب9 طربقمنالرشدط.(03

به.دينار،بنعمروعنالخوزي،يزيدبنإبراهيم

بنعمروعنالحديثهذايرولم"الطبراني:عهقالالحديثهذا

بهتفزدمروان،بنسليمانإلاإبراهيم،عنولايزيدبنإبراهيمإلادينار،

9فيالهيئميوقال"،إبراهيمبنسهيل
9/3الزوائد"مجمع رواه":15

متروك!.وهوالمكي،يزيدبنإبراهيموفيه"،لأوسطا9فيالطبراني
فيمااختلفواعمروعنالرواةلأنمرسلاةديخاربنعمروعنفيهوالصواب

يرالدارقطنيقال
ديناربنعمرو@رويه:(1399)14-8/04"العلل1

2روالتقريبالرمربلحيالنمىأتتمنةسي@ابنقالعابد،ثقةوهو:ا@@ 7@.



سالوا@الؤضلضتعكللالهسترلق@لال@لل
=

أبيعندبنار،بنعمروعنالخوزي،يزيدبنإبراهيمفرواهعنه،واختلف
بنعمروعنعبينضابنعنعقبة،بنفيصةورواههريرة،أليعنسلمقع

عنيرويهوغيرهمعمرو،عنالسمان،الربيعأبووتابعهجابر،عنثينار،

أضبمه.والمرسلمرسلا،ديناربنعمرو
كه.واختلفعيينةابنصرواهقلت:

1ولاالعلميةط.(10857)"الإيمانشص"فيالبيهقيفأخرجه: 0 35)

4/2بغدادأتاريخ"فيوالخطيبالرشد،ط. 1 3الغر@5/ط.وفي7 5 من4

به.جابر،عن@ينار،بنعمروعنعيينقيابنعنعقةبنقبيصةطريق

2تاريخهفيالخطيبقال 1 7 / 5/9الغربط.وفي4 3 5 أخبرنا4
هذا@روىالدارقطنيالحس@أبولاقالقال:الفتح،بنعليبنمحمد

عنقبيصفعنالحذاد،أحمدبهتفزدمخلد،ابنعنإلاكتباهماالحديث:

عيينقه.ابنعنضعيفأ-وكانالمكي-سلامبنإبراهموتابحهعسة،ابن

سعيد،بنقةطريقمنالأولياء@7/713حلية9فينعيمأبووأخرجه:

به.جابر،عنالمنكدر،بنمحمدعنعيية،ابنعن

محمد،.عنسفياتحديطمنغريب"نعيم:أبوقال

عندالمانالربيعأبودينار،ب@عمروعلىعيينةابنوتابعقلت:

فيوالطبراني4/2،1الإصابتا9فيكماالسخاط9كنابفيأبانبنالوليد
طريقمن(91)الأمثالأ"فيالئيخوأبيالطبعتين،كلتامأ913)الأوسطا"

به.جابر،عن@ينار،بنعمروعنال@تممان،الربيعأبي

إلاجابرعنبر@ينار،عمروعنالحديثمذايرولم"الطبراني:قال

"فيالهيئميوقالالربغا،أبو
3/1الزوالد!مجمع فيالطبرانيرواه6:إ2

ضعيفوهوالسمانالربغأبووفيهالأوسط!"

الرواةوأنثينار،بنعمروعلىالحديثمدارأنلتينتقدممماقلت:

.(5513)لالتقريباحال@اربماصدوق"ومر.(1)

.(523)لاننرببالهتروكاهو.بل(2)



-

@ثد@الف@@لعلل@لجامعفي

كمامرسلا،عمروعنرواهمنروايةهوللصوابوالأقر@عليه،اختلفواقد

8/4"العلل"فيالدارقطنيقال أعلم.والله1
سلمقيأبيعن@ينار،بنعمروطريقغيرمنهريرةأبيحديثوروي

يعلى،بنمحمدفروى"،الجموحبنلاعمروبدلالبراء"بنبثر"فيه:وقال
قالقال:ز@ن@هريرةأبيعنسلمة،ابيعنعلقمة،بنعمروبنمحمدعن

فيهأنإلاقي@بنالجذقالوا:سلمة؟!بنيياسئدكمطمنلجر:اللهرسول
معر@ر".بن@البر@بنبثرسبدكمبل@لبخل،من@ثىد@ىأفي@قال:بخلا،

3/2الحاكمأخرجه: 1 الصاغانيإسحاقبنمحمدطريقمن9
2الحاكموأخرجه: 1 9 العتكي.عماربنسهلطريقمن3/
به.يعلى،بنمحمدعنعمار(بنوسهلإسحاق،)ابنكلاهما:

"الحاكم:قال
يخرجاهولممسلمسرطعلىصحيح

فيالبخاريقالضسيف،وهويعلىبنمحمدالسندهذافيةقلت
1/2الكبير!للالتاريخ 6 متروك"حاتم:أبووقالفيهاا@ايتكلمة(861)5
الكماال@@اتهذيبفيالمزيعنهمانقله@ا،بقةلي@"السائي:وقال"،الحديط

6/5 7 فيحجرابنوقالال@،@امتروكال@:الكاشف1فيالذهبيوقال)5036(،0
."داضعيفلمحلأ(:ا2)التقريب@"

الأستار!كت"فيكماالبزارأخرجه:فقدتوبع،يعلىبنومحمد
عقبالإحياعاأحا@يط@اتخريجفيكمالاالأمثال"فيعروبةوابول@072(،
4/4"الكامل"فيعديوابن)3021(،الكبير@"فيوالطبراني)5603(، 5،9

1والحاكم 63 / بنمحمدعنالوراقطمحمدبنسعيدطريقمن4

بهعمرو،

بنأحمد@@لع.علوشطبعةفيركنا"الحاعدمستلوكمنالمطرعفيتحرف(1)
61/8الاتحاشه1فيجاءكماأتتاماوالصوابالصنعالي!إسحك 21(806

الحديش@فاهبالوهوالكماله.تهدب@فيالمزيزاد(2)
عبيطثه.بنطياشمكمال@ن:3والحاعديوابنالطراليعد(3)



سالواصالوضلتحلىضرلثترقى.للعلل
-

يحرجا@ولممسلمشرطعلىصحيححديثهدا"الحاكم:قال

ديار،بنعمروحديثمنكتبناهوقدمأمون،ثقةالوراقمحصدبنوسعيد

سلمةإ.أبيعن

الدهىالحاكمنعفوقدضعيفالوراقمحمدبنسعيدفلت:

عنرواهنعلمدالاالبزار:وقال@،متروكوغيره:الدارقطنيقالبل"ةبقوله

/9الزوائد@ادامجمعفيالهيئميوقالمحمدلما،ب@سعيدإلاعمرو،بنمحمد

3 1 دا.متروكوهوالوراق،محمدبنسعيدوفيهوالبزار،الطبرانيرواه"5

/2لهأصبهان،تاريخ9وفي(94)الأمثالافيالثحألووآخرجه:

2 22 2 ابنعن1
(2)

بنمحمدعنكنمميل،بنالنضرعررزمة،أبي

به.عمرو،

2لماالإصابةدافيحجرابنقال 2 4 تابعهبلسعيدلهينفردولم":1/

الحاكمعنديعلىلنومحمدالثيخ،وأبيأبانبنالوليدعندشميلبنالنضر
وألوالمستدرك،فيالحاكمداورواه:4/21آخرموضعفيوقالأيضأدا،

."غريببإسنادالثخ

يتضحكمالعيرهحسنالشيخ؟أبورواهاالتيبالطريقوالحديطتلت-
أعلمواللهالإسناد،تتغمن@لك

الله:عبدبنجابرحديتثانيا.

والاختلاتحابر،عنوردتالتيالحديثطرقبعضسابقأبياقد

الذيالاختلافوكذل@عليه،دينار@ابندحكلمرواصحاب:منحصلالذي

ى.أصطرقمنرودذلكجانبلىف@عييفابنعلىحصل

بنحاتمطريقمن(1171)"الصحابةمحرفة9فينعيمأبوفأخرجه:

عنعتيك،بنجابربنالملدعدعنعطاىبنالرحمنعبدعنإسماعيل،

به.الله،عدبنجابر

أصبهافهتاريح"مطوعمنسقطت(2).(2387)لتقربا1(1)



=

@الفعائد@لعللفي@لجامع

هذافيصردماوأصحضعيف،@)سنادهالبراعهبنلمحبسرفيه:ةتلت

هو:اللصعبدبنجابرعنالاب

فيكماوالبزار9(،2يلاالمفرد"لأد@ا1فيالبخاريأخرجه:ما
تغليق"فيكماتاريخهفيالسراجالعباسوأبو)5072(،الأستار!ك@"

3/3التعليق! فيوالبيهقي)39(،و(92)لاالأمثال!فياليخوأبو4،7
00)و(85901)@مانالإدشع@إ 8 10)والعلميةط.(61 3 (03621)و(61

عنالزبير،أبيعنالصوات،عثمانابيبنالحججطريقمنالرشدط.

."الجموحبنعمرو"ةوقالبه.جابر،

16/1"الإتحات"فيحجرابنقال 8 أبيحديثعقب(20608)1
الزبير،أبيحديثمنهريرة-أبيحديتيعني:صحيح-ثاهدله"هريرة:

9/3الزواثد"طمجمعفيالهيثميوقالجابر"،عن فيالطبرانيالرواه:15
."الطبرانيشيخغيرالصحيحرجالصرجاله"الأوسط1

مالك:بنأن@حديطثالثا:

وابو4/2،1الإصابقهدافيكمامسندهفيسفيانبنالحسنأخرجه:

رشيدعنالسمان،الربغأبيبنسعيدطريقمن(8لاالأمئا@ه"فيالثبئ

فيه:وقالمالك.بنأن@عنالبناني،ئابتعنالزريرلمجماال@هعبدأبي
@لجموخبنعمرو"

(1)
"

:(2783)2/15الميزانمدا@يإالذهبيفيهقالرشيد،فيهقلت:

9

عمر:ابنحديث

إبرا@بناللهعبدطريقمن(9للأ"لاالأمثالفيالثخأبوأخرجه:
وقال:عمر.ابنعنأبيميعنأسلم،بنزيدبنالرحمنعبدعنالغفاري،

.!@@لبر@)بثربن

@لجموح.بنعمرو@لجحد@لايضيمكمبل"التيئ.ابيروايةلي(1)



سالواصالوضلضتعكللالثترقى:لل@لل
=

الوضع.إلىحبانابنونسهمتروكإبراهيم،بناللهعبدفيهقلت:
ا@تقريبفياسافظلكما@ضعيف.ريد،بنالرحمنعبدوكذلث

.(3865)و(9913)

عباس:ابنحديثخامسا:

1يلاالكبيرأ"فيالطبراليأخرجه: 2 6لهله@،الأوسط"وفي(11 17)

مقسم،عنالحكم،عنعئمان@لنإبراهيمشيبةأبيطريقمئالطبعتينكلتا
@لجموحبن@مرووقال:عباسابنعن

9/3الزواثد"محمعفيإالهيثميقال الأوسطليالطبرانيالرواه:14

@اضعيفوهوعثمان،بنإبراهيمشيبةأبوويخهوالكبير،

بنعمرو"من:كلفيصردالحديثأنلناتبينتقدممماقلت:

(171)الاستيعاسما"فيالبرعبدابنرتجحوقدالبراءدا،بنوالبثرالجمرح،،

أجلوهماأميل،إسحاقوابنالزهريقالهماإلىوالنفس"قانلأ:الثاني،
كتابمحققوفال"،اعلمواللهده،العلمأهلوشيوخالأن،هذاأهل

فيمثلهوروىد@الجموح:بنعمروترجمةهامث@فيمرشدعا@ل"الاستيعاب"
الرواةإ،بعضمنوهموهوترجمته،فيسلفكمامعروربنالبراءبنبثر

الرواياتأصحأنوجدناالحديث،هذاطرقفيوالاستقراءالنظربعدأنناإلا

بنكعببناللهعبدبنالرحمنعبدعنرويماهيالبراء"بنرب@"في

هريرةأبيع@شميل،لنالنضرطريقمنرويماوكذلكمرسلا،مالك

أليروايةمعالروايتين،هاتي@مقارنةأردنافإفالغيره،حسنوهومرفوعا،
الروايةلديناترتجحت"الجموحبنعمرو9فيها:قالالتيجابر،عنالزبير،

معأنناإلاسابقا،نكرتكماالمرخحةالقرائنلوجودالأخيرة
نقول:ذلث

فالأدلةالبراءإ،بنبثر9و@،الجموحبن@مرومن:كلفيثابتةالروايةبأن

اكدعمرولأ"فيثبوتهأنإلاالتخريج،مر@يكماالجانببنكلافيواردة

كاسبمكممنر@لانص@رشبا"ولبه:(1)

(215)@التقرياالحديظسزوكمو:بل(2)



-
@لف@ائدي@لعلل@لجامعدي

فتح9فيكتقحجرابنقولبعدسيماولابشرأ،فيإثبوتهمنوأقوى
5/2"الباري 2 علىبئرقصةتحملبأنالجمعويمكن"ة(2556)عقب1

آعلم.واللهالحديثين،،بي@جمعأالحموح،بنعمروقتلبعدكانتأتها
3المهرق@3/إتحافداةوانظر 6 7(03 16/1و2(،2 8 2(080 62).

ئلاثة،وأرسلهئقتانفوصله@رسالأوصلا@فيهومما@خنلف@

عنابيه،عنعروة،بنهامروىماللعدد:الارسالفيهيرجح

أتىالأعمى،مكتومأئمابنفي@@ؤلمفثكلبم@انزل:قالت:عائشة،
عل@اللهرسولوعندأرشدنياللهرسوليايقول:فجعلك@هأاللهرسول

علىويقبلعه،يعرض@@اللهرسولفجعلالمشركين،عظماءمنرجل
أنزلهذاففيلا،فيقول:@ابأسا؟أقولبماأترى@اويفول:الاخر

وأبو4(،10)209له:دا،لكبيرالعللاداوفي(1333)لترمذياأخرجه:
1والفكرط(28143)تفسيرهفيوالطبري)م@84(،يعلى 0 2 / 24-103

8/3التمهيدلأ"فيالبرعبدوابن2/45،1والحاكمالكتص،عالمط. 2،5

سعيد.بنيحىطريقمنبتحقيقي(437)الرول!أسبابدافيوالواحدي

سليمان.بنالرحيمعدطريقمن(535)ن@ابنوآض-:
بنهئامعنسليمان(بنالرحيموعبدسعيد،بن)يحيىكلاهما:

الإسناد.بهذاعروف

6/5المنئور"الدر"فيالسيوطيوذكره 1 مر@ويه.وابنالمنذرلابنوعزاه7

بالإرسال.اعلائهإلاالصحة،ظاهرهحديثهذا
عنيثاد@لهذابعمهم@روىكرب،يثح@ذاالال@الترمذي:قال

ولممكتومأمابنفي@@@سى@@كأنزل:قال:أبيه،عنعروة،بنهئام
هذاعنمحمدآسالت9قال:الكبيراالعلل@@وفيلأ،عانثةعنفيهيذكر

مرسلأ@.أبيهعنعروة،لنهثامعنيروىةفقالالحديث

جاسهليالترطيلفط(2)اشدنيني!.@المرسلةمالدروابةفي(1)



وابوسالالوضلتع@رصرل@ضل@3:رلعلل
=

إليه:المارالمرسلالحديثأما

آبيلرواية(271)والقعنبيبرواية(14ياالموطأ@فيإمالكفأخرجه:
الليثي.برواية(543)والزهريمصعب

1"الطبقات"فيسعدابنوأخرجه: 5 7 / معاويةأبيطريقمن4

ا

1والفكرط.ل@4182(تفسيرهفيالطبري 0 3 / 24-1 0 4

وكيع.طريقمنالكتبعالمط.

أليهعنعروة،بنهثامعنووكيع(محاوية،وأبو)مالك،ئلاثتهم:

عانثة.يذكرواولممرسلا،

يختلفلمالحدياوهذا:325/8@الخمهيد@فيالبرعبدالنشال

بنيحيىروايةمنعاثةحديتمنيستندوهوإرساله،فيمالكعنالرواة

عنأبيه،عنعروة،بنهثامعنالرهاويسنانبنويزيدالأموي،سعيد

بمثلعروةبنهامعنجريجابنورواههؤلاء،منأثبتومالكعائثة،

مالا.حديث

5@االتلخيص"فيالذهبيقال 1 4 / الحاكم:كلامعلىمعقبا2
@ا.الصوابوهوقلت:هام:عنجماعةوأرسله

1تفسيره:فيكثيرابنوقال 9 فيتكلموقدونكارة،غرابةفيه0:إ6

دهإسنا

عروة.طربقغيرمنعائنةعنموصولأالحديث

8/3التمهيد"دافيالبرعبدابنفأخرجه: 2 عناللاد،ابيطريقمن5

مكفوترجلوعندهاعائثةعلىدخلتقال:مسروق،عنصبيح،بنمسلم

فقالت:المؤمنين؟أمياهذامنفقلت:بالحسل،إياهوتطعمهالأترجلهتقطغ

وشيبة،عتبةوعندهجم@تالنبيئأتىعيه@.سيهفيهاللةعاتبالذيمكتومأمابن

هدهالموصولةروايتهعلىأقفولمكلا(27)التقرسا"ضجشه"ةوهو(1)

روانج@علىأن@لم(2)



-
@لف@الد@@لعلل@لجامعفي

2،.1،أعس@:@@الأغئجمالي@ط@حل@ف@نىفزلت.عليهم،فأقبل

أبيبنيحيىوهوالبلاد-أبافيهانإلابهبأسلاإسنادهحديثوهذا
الجرح9فيحاتمأبيابننقلهفيمامعينبنيحىعنهقالالغطفاني-سليمان

9/1لتعدي@!وا 9 ئقةأ،"لمحا(:للا2ا/*لكنىأا"فيلدولابيوا)066(،6

9/1لابنه"والتعديعالجرح"فيكماحاتمأبووقال 9 شيخ،":(660)6
الاعتداال@4/705ميزانفيالذهبيلقلهليماايضاوقالحديهايكتب

يكتب":(735يالهالضعفاط،فيالمغني"وفيبيحتجلا":(10038)
7/6"لاالئقاتفيجانابنوذكرهلمجه،يحتجولاحديثمط 04.

17@االأشرافتحفة"وانظر: / /71المهرظإتحاتو"1(،5073)106
3 1 5(22307).

@لموصلر@ويهفيهوخالف@رساله،وصلهفيومما@ختلف@
@ذ@لجماعةللعدد،@لمرسلة@لرواية@رجحتمرسلا،رو@هممنكثيراعددا
ابنإسماعيلعنأبيه،عنالحراني،شعيبأبوروىمابالحفظ:@ولى
@ه:هريرةأبيعنسيرين،بنمحمدعنال@ختياني،أيوبعنعلية،
هتمثينا"ننزلت:السماءإلىبصرهرنعصلىإذاكانالله-@زرسولأن
رأسه.فطأطأ(2المؤسرد1@@خئعحنعلا@مفى

2/3لحاكماأخرحه: 2/2والبيهقي9،3 فيزميلحاوا8،3
1الاعتبار":@ا 1 شعيبأبيطريقمنحزمابنط.)لمحلأ(والوعيط.0

الإسناد.بهذاعلية،ابنإسماعيلعنألهعنالحراني،
شرطعلىصحيححديطهذا"الحاكم:عهقالالحديثهذا@قول:

يخرجامه.ولممرسلأعنهقيلفقدمحمد،علىفيهخلافلولاالشيخين
شعيبأبوالسندهذاففيالصواب،وهوبالإرسالمعلولإسناثهقلت:

ميزان"فيالذهبيقالوكذا@،صدو@9هارون:لنموسىعنهقالاني،ادص

الوعي.ط.دالاعتار"كتبشسقطت(1)



سالواصالوضلىتحلىفىلالثترل@:لال@لل
-

2/4الاعتدالا 0 وقال)7914(،الميزان@هدلسانفيحجروابن)6624(،6

3الثقاشا@فيحبانابن 6 9 نقلهفيماالدارقطنيوقال"،ويهميخطئ":8/

2/4الاعتدالالميزانفيالدهبي 0 4للا6 2 مأمون!.لأثقة:@6
منصور،بنكسعبدالأثبات،الئقاتإسماعيلأصحابخالفوقد

وصححهمرسلأ،عليةابنإسماعيلعنروياهاللذينإبراهيمبنويعقوب

الباريأدافتحفيحجرابنوقال@،مرسلالمحفرظهوهذا"قاللآ:البيهقي،
مرسلمنمنصوربنسعيدأخرجهحديثفلثفيو@رد":(749)عف
فلت:"الحاكم:لكلاممتعقماالذهيوقال"،ئقاتصرجالهسبربنبنمحمد

مرسلاالصحيح

2البيهقيأخرجه:والمرسل 83 / منصور.بنسعيدطريقمن2

عالمط.17/7والفكرط.(92311)تفسيرهفيالطبريوأخرجه:
إبراهيم.بنيعقوبطريقمنالكتب

أبوبعنعلية،ابنإسماعيلعنويعقوب()سعيد،كلاهما:

مرسلا.بهسيرين،ابنعنالسختياني؟

المرسلة.بالروابةأيوبعلىعليةابنإسماعيلتوجوتدقلت:

راشد.بنمعمرعن(3262)الرزاقعبدفأخرجه:

2البيهقيوعلقه 83 / زيد.بنححادطريقمن2

مرسلأ.بهسيرين،بنمحمدعنأيوب،عنوحماثأ)معمر،كلاهما:
مرسلإ.ةالمحفوطهوهذا"حماد:طريقعقبالبيهقيقال

عليةابنإسماعيلطريقفيالمرسلةالروايةرجحانلنايتبينذلكمن

أعلم.واللهالموصولة،الروابهعلى
يكونأنالممكنفمنالحديث،هذافيالواهمتحديىبقيولكن

يكونأنأيضاوممكنابيه،عنالحديثبهذاتفردهاعتبارعلىشحبأبر

الملت@.لاب@(34يلا"الذبيالحانطاشدراكدحتصرانظر:(1)



-

@للفعائد@لعلل@لجامعفي

بذلك.أعلمفالثهإسماعل،لأصحابمخالفتهاعتبارعلىابوه

هريرة.أبيعنموصولااخرطريقمنالحديثوردنلت:

2البيهقيفاخرجه. 83 / أبيعنالكديي،يون@بنمحمدطريقمن2
أبيعنسيرين،ابنعنعون،بناللهعبدعنالأنصاري،أوسبنسعيدزبد
به.ة،يرهر

هووالصحيحالبيهقي:إقالأيضأبالإرسالمعلولالحديثوهذا

."لمرسلا

أوسبنسعيدخالفقلت:
عنرووهالذينالثقاتالرواةمنعد@أ(1)

2"النقيالجوهر@افيالتركمانيابنتعفوقدمرسلا،عونبناللهعبد 83 / 2

ابنقلت:9ةقاتلا"،المرسلهووالصحيح"الحديث:هداعنالبيهقيقول

الحديثلهذاعليةابنروايةلهوقد@ئمهدكيفالرفع،زادوقدثقةأوس

فيالبيهقيفكرهكماهريرة،أبيعنسيرين،ابنعنأيوب،عنموصولأ
2/7"الغليلإرواءفيإالألبانيوتعقبه"،الباب؟!هذا لكنقلت:بقوله:إ2

الكديم@وهويون@بنمحمدأوسابنعنلهالراوي
(2)

لمجمايحنجفلاكذاب

البيهقي...قالهمافالصواب
حازمبنجريرتابعهعون،ابنعلىتولعأوسبرسعيدلك@قلت:

الموصولة.الروايةعلى

طريقمنالطبعتينكلتا(4082)@الأوسط1فيالطبرانيفأخرجه:
عنحازم،ينجريرعنوهب،بناللهعبدعنالإسكندراني،لخمبنحبرة

فذكره.هريرة،أبيعنسيرين،بنمحمدعنعون؟ابن
ابنعنالحدي@هذايرولم"ةالطبرانيعهقالالطريق،هذاقلت:

فيالهيئميوقالحبرقه،بهتفردوهب،ابنإلاجريرعنولابرير،إلاعون
ب@حبرةبهتفردوقال:الأوسط،،"فيالطبرانيرواه0:إ2/8الزوائد"المجمع

.@2272@دادقرببادقدر،صرميأوهامدصدرقومر.(1)

للأ(ا9)تؤبا@هصحي@"وهر:(2)



سالواصالوضلضتعكللال@ضقى:لالعلل
-

لخم
(1)

إلاثقاشهرجالهوبقبةترجمهأجدصولم:(2)قلتالإسكندراني.

كتابفيترحمةلهوجدتالرجال،كت@فيوالاستقراءالنظربعدأنني
2/3ماكولالابنالإكمالا" المهاجرسلحمسحبرةهو9عنه:قال0

بثيربنسعيدب@عليعنهروىوهب،ابنعنروىحميد،أبوالإسكندراني

عد@أخالففقدماكولا،ابنيقولكماتقةكانو)دفهداثقةإ،وهوالرازي،

اب@آصحابوهممرسلا،بهجاؤواتوثيقهمعلىالعلماءأحمعالثقات،من

ضع@علمناأنبعدسبمالاشانفزيادةوهيالوصلبزيالةوحاءعود،

أعلم.واللهفلث،علىالمتا@عات
"الصلاةقدرتعظيم9فيالمروزيأخرجها:المرسلة:والروايةتلت:

يوصبنعيسىطريقمنا()ك@

19)تفسيرهفيوالطبري)7736(،سيةأبيابنوأخرجه: 2 31)@.

7والفكر / 1 ثبر"4(.بنهثيمطريقمنالكتبعالمط.7

ود@يأبو@اوأخرجه:
شهابأبيطريقمن(45)@اسيللمراا"

2البيهقيوأخرجه: 83 / لكيربنيونسطريقمن2

عون،شاللهعبدعرويرن@(شهاب،وأبووهثم،)عيسى،أربعتهم:

مرسلأ.بهسيرين،لنمحمدعن
بنمحمدعرالمرسلةروايتهماعلىعونوابنأيوبتابعوقدقلت:

الرواة.منعددسيرين،

ط.(19229)تفسيرهفييوالص)1623(،الرزاقعبدفأخرجه:

7والفكر / 1 الحذاء.حالدطريقمنالكتعالمط.7

اليني.هوالفانل(2)تحريفومولجما"المطرع.في(1)
5لالاتقربسأموتشقةومو(3) 34).

(7312)لالنقرب@االحمياوابرسالالتي@كيرنبتلثتةوموةلكأ

ك@(.90)اتنرب"يهماصلوق@وهو:(5)

(7900)لتترساايخطئااصدوق"ةوموللا(



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

بنهثامطريقمن(13للأالصلاظقدرتعظيم"فيالمروزيوأخرجه:

عا@ط.17/7والفكرط.(19230)تفسبرهفيالطبري
الصواف.الحجاجطريقمنالكتب

مرسلأ.سبربن،بنمحمدصوالحجاج(وهام،)خالد،ثلانتهم.
الروايةورجحانالمرصولةالروايةضعفلايتبينتقدمومماقلت:

أعلم.واللهذلث،علىوتتابعهمالرواةلاتفاقالمرسلة.
12/4الأشراشاتحفة9انظر: 7 .2/71الغليل!إرواءو")99291(،9

@لمعضلةالروابة@رجحتوصلا@مضالا،فيهومما@ختلف@

عنداود،بنوائلعنعيينة،بنسفيانروىمار@ريها:ضبطلرجاحة

ابيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهري،عنوائلبنبكر
فذالابل،علىالأحمال@ا@خروا:@اللهرسولقالقال:ز@به،هريرة
موثقفا.و@لرجلمعلقةاليد

الأمالي!"منالسابعالمجلىفيالوزيرالجراحبنالقاسمأبواخرحه:
2احاديثهمنجزءفيصاعدوابن1(،/2) منالثانيفيوالمخلص9،/

1ا/ه@المنتقاق@الفوائد9منالسادس
(2)

عمرانبناللهعبدطريقمن
الإساد.بهذاعيية،بنشيانعنالعابدي

أبورواهوهكذا":(1130)الصحيحقهالسلسلة9فيالألبانيالحلامةقال
علىيريد:إكأنهالزيادةوعنده(2-285/1)الفوائد"فيإالمخلديمحمد
الابل

4الحديشه:علمأللاالمعرفةوانظر.الأباء،عنالالاءروايةمنهذا(1) 1 تجحقيقي7
(1130)الصجحتاالسللة"نيالأباليالحلامةنلدنكر(2)

5الحتيشهالاعتعلى@تحليقهفيالحبيعلينالمابدفيفكر(3) 4 للمحلصشيخأ6
اهروصيينعاعد@والنالجراحسالقممأباذكرج@الألاليواليئلق@

ع@شة.ابنعدهماص



سالواصلوضلاضتعكللال@ضك@:لل@لل
-

3لأالثفات!فيحبانابنذكرهمذاالعابدياللهعبدتلت: 63 وقال:8/
فيداودأبيعندرواهالذيعبدةبنأحمدخالفوقدويخالف!.بخطئ9
عنالثك-علىبكر-أووائلعنعيينفبنسفيانعن(293@المراسيل"

سضلأ.به،هري،لزا

ثفةوأحمد
(1)

المقدمة.هي@روايته

بالانقطع.أعلفالحديطالممدمةالإرسالعلةعلىزياثة
4الكما@هداتهذيبفيالمزينقلهفيماعيينةبنسفيانقال 5 2 /7

حديثكتابهفينطرإنماشيئأ،ابنهمنبسمعلم@اودبنالرائل:(7270)

ا

نازلة.متابعةالحديسوصلعلىتوبعالحابدقيأن

فيكماوالزار2(،4لى9ووالكبير!:لأالعللفيالترمذيأخرجه:إذ
"لأوسطا"فيوالطبراني)2585(،يعلىوابو)1801(،لأستار!اك@@

6/1والبيهقيالطجتين،كلتا(45ي@. /13بغداد@ا@اتاريخفيوالخطيب2،2

4 3الغربط.وفي5 9 / بنبكرعنالربيع؟بنقي@طريقمنو.15-044

متصلابههريرفأبيصالمسبب،بنسعيدعنالزهري،عنواثل،

عا.فومر

فيمعينبنيحيىعنهقالالربيع،بنقي@فيهضعيف،الإسنادوهذا
ثبء@ا،لي@الد@ري:إبرواية(1327)وفيالدارميبرواية(707)تاريخه

بناحمدوقالشيئا"،يساويلا"الدوري:بروايةي@731(فيأيضاوقال

1/3@الحللفيالجامع@فيحنبل بنقيىذكرإفاوكيعكان".(228)4

7/4الكبيراالتاريخ"فيالبخاريوقال"،المتعاناللهقال:الربيع، 6

والتعديى!الجرح"فيحاتمأبووقاليضعفط،وكغكانعلي:قال":(704)

7/1لابنه 3 وقالبمه،يحتجولاحديتم@يكتببالقوي،ليى":(553)0

حجرابنوقالالحديتط،المتروك:@499@@والمتروكونالضعفاءفيإالنسائي



=
يللفعاثد@لعلل@لجامعفي

منلي@ماابنهعليهوأدخلكبر،لمانغيرصدوق،":(5573)التقريب!1في

فلمالحديثهذاعنمحمدأسألت"الحديا:عق@الترمذيقال
عنمه.أرويولاالربغ،بنقيىحديثأكتبلاآناوقال:يعرفمي

"فيالهينميقال
3/2الزوائد!محمع فيوالطبرانيالبزارالرواه:16

/8فيوقال"،كلاموفيهوالثوري،شعبةوثقهالربغبنقي@وفيه"الأوسط@ا
0 1 0 قدوالربيع،لنوقي@الأسودعليبنالحسينوفيهيحلى،أبوالرواه9

ضحفوفيهماونقا،

الإسناد".بهذاهذاإلابكرروىنحلملا"البزار:وقال

@رواهوائل،بنبكرعنالربيع،بنقي@وصله"ةالبيهقيوقال

يبلغالزهريعنبالكهكداوائللنبكرأووائلعنعيية،بنسميان
."الحديطوفكرجمسنه.النبيبه

الحديثإ:علمأنلادامعرفةفيالص@عابننقلهفيماالخطيبوقال
4 1 وأبيه@ا.بكرجهةإلاصنعلمهفيماجمينالنبيعنيروىدالابتحقيقي:8

الزهريعنالضبي،عبدةلنأحمدروايةالمحموظأنيتينوبهذا
فلمالحديثهذاعنمحمدالاسألتالترمذي:الإمامقالولذامحصلا،

ضعفوقدعنط،أرويولاالربيعبنقيىحديثأكتبلاأناةوقاليعرفه،

6/1البيهقيإسناله الألبانيالثخصخحهفقدهذاكلمنالرغموعلى2،2
"وفي(1130)الصحيحقالاالسلسلة9في

2(،2لطلهالصغير"،الجامعصحيح

@@وقال:
صحيح

عليه.موقوفأ@هالخطاببنعمرحديثمنشاهدوللحديث

6/1البيهقيأخرجه: 2 1و1 2 منروايةبضعفالقوليتقوىوبه2

أعلم.واللهفوعا،صوصله

شد.بحيرالحالديروايةأماعبفبنأحمدروايةفيمدا(1)



والإرسالالوضلىتعلىضرلثشرك@:ل@للإ
=

هي@لمرسلة@لروايةلكونعلى@لوصلالارسالفيهرجحومما@

قال:الواسطي،خالدبنعمارروىمامد@ر@لحديث:على@لمحفوظة

عنالزهري،عنالأخضر،أبيلنصالحعنغراب،بنعليحدئنا

يومهذا@نالله-كي@:ارسولقالقال:عباس،ابنعنالستاق،عبيد

طيثلهكانوإنفلينتسل،جاء@لجمعةفمنللمسلمين،@ثه@جعلهعبلإ،

بالئو@ئهوعليكممنه،نليسن

2واسط!:لاتاريخفيوبحلي@901(،ماجهابنأخرجه: 2،9

المحجم"وفيالطبعتينكلتافيكلا(55)الأوسط!المعجمفيإوالطبراني
به.الواسطي،خالدبنعمارطريقمش(74لالهالصغيرإ،

الثتاقبنعببدعنالزهري،عنالحديثهذايرولم"الطبراني:قال

بهتفردغراب،بنعليإلاصالحعنولاالأخضر،أبيبنصالحإلا

خالد".بنعمار

1/1الزجاجة!مصباح"فيالبوصيريقال بنصالحفبهإسنادهذا32:9

ثقاشدا.رجالهوباقيالجمهورلينهالأخضرآبي

تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالالأخضر،أبيبنصالحأقول:

برواية(242)وفي@الرهريليثيءلي@"الدارمي:برواية(11)

2الكبير@4/التاريخ9فيالبخاريوقالثيء"،لش"الدوري: 2 2

وقاللينإ،الزهريعن":(164)لهالصغير@،الضعفاء9وفي(2778)

فيحبانابنوقالضعيفط،9:(302)والمنروكون@هالضعفاء"فيالتسائي
عنهروىمقلوبة،أشياءالزهريعنيرو@3:اهلأا/"المجروحينإ

يكنفلممكتوبأعندهوجدبماالزهريمنسمعماعليهاختلطالعرايود،

ناكإ.منهذايميز

خالفحيثمنه،أوثقهومنالأخضرأبيبنصالحخالفوقد

الطبراني.روايةلمط(1)



=

@الف@ئد@لعللفيالجامع

والإتقانالحفظفيهومنوهوأن@،بنمالك

أبيبرواية(452)والليئيبرواية(169)الموطأ"دافيمالكفأخرجه:
"،الأم"وفيبنحفبقي(409)مسندهفيالثافعيطريفهومنالزهري،مصعب

97له / 3الوفاء2/ط.وفي11 3/7العاليةاالمطالب"فيكصاومسدد9،5 0

3/2والبيهقي)2505(،شيبةأبيوابنهلأ(،7) 4 لهالالمعرفةأ،وفي3

أنالتثاق:ابنعنالزهري،عنالوعيط.(6650)والعلمية.@(1802)

هلا@ليوم@نمعشر@لصملمين،يا9الجمع:صجمعةفيفالك@ؤالثبي
بمس@نيضرهفلاطيثعندهككومنفاقلوا،للمملمين،عبدا@لتهجعله

مرسلأ.بالر@ك!وعبكمنه،
3/2الببهقيقال لاوموصولارويوقدمرسل،الصحبحهوهذا3:إ4

."وصلهيصح

وصالح9مه(:5)عقيبما./2الباري!)فتحفيحجرابنوقال
بمعناهالتاقبنعبيدعنالزهري،عنفرواه،مالكخالفهوقدضعيف،

أبيبنصالحفيهأخطأيصح،لاخطاالحديثفوصلهذا

بنمعاويةرواهحيثاخر،وجهمنموصولأالزهريعنروي

فيكساالحديتأملعنالمبلىكابررنقلالزمري،فيالنمىاوتقهوصبللا(
نلائة:ثهاباسعننا@الا@الحلية:ط(2072)عفللنسفيا@رمحهالسنا

اكرا،ترلوتركنابهأخدناقولعلىاثناداحتمعف@ناعية،وابنوسمرمالك
1الأشراش@5/البتحنلأوقارد 1 الترحيرساتهرجبابنا@حافظينبل)02*(،4
6الترمدلمجاعلل 1 3 0

أبووقالالجسيع،علىوتدمهالأولى،الطبحةفيهصامط.
لافاالرمري،أصحابأئتوموالحجاز،إمامنقفأن@بنلمالدةالراري@اتم

رموالحديط،نقيالرجالنقيومالكلمالد؟حكمالححازأهلمنمالكاخمالموا

منهخطاوأقلعيفالنمنالرمريفيرأقوىوالأ@زاعي،التوريمنحديتاأنقى

.1/61يل!والتعدالجرح@"ذتبأبيوابنمعمر،منوأقوى



سالواصالوضلضتحكلللخترك@:لللح
=

عنأيوبأبيعنيزيد،بنعطاءعنالزهري،عنالصدفي،يحيى

التبي

يحيىبنمعاويةطريقمن(3971)الكبيرأ"فيالطبراني

به.الصدفي،

تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالمعاوجميأجلمنضعيفةروايةوهذه

الضعفاء"فيالعقيلينقلهفيماوقالط،بثيلي@"الدارمي:برواية(752)

83الكبيرأ / 1/2الزواثدامجمعفيوالهيثمي4،1 بسيءا،لي@الصالك:21
2الكبير@7/التاريخ1فيالبخاريوقال 1 كأتهامناكيرأحاديظ":(1447)3

ضعيف":(561)والمتروكردعهالضعفاء"فيالتسانيوقالحفظهإ،من

ا

لهيعة،ابنرواهحيثأيضأاخروجهمنموصولاالزهريعن

@ث@اللهرسولأنمالك:بنأن@عنأخبر@الزهرقيأنعقيل:حدئنيقال:

."الحديثفذكرمعثر@لسلمين-يا"الجمع:منجمعةفيقال

3/2البيهقيأخرجه: 4 النعنمالك،رواهمادوالصحيحوقال:3

مرسلاا.شهاب

بنيحيىعنهقالضعففيهلهيعةوابنلهيعة.ابنفيهاالروايةوهذه

وفيالحديماضعيفلهيحةابن"الدارمي:برواية(533)تاريخهفيمعين
فيالبخاريوذكره@ا،بهيحتجلالهيعةابن"الدصري:برواية(53يعه

:(34يلأوالمتروكرناالضعفاء9فيالنسائيوقال)091(،الصغير"الضعفاءا

أصحابعنأتهم،لامناخبرليةقالالزهري،عنمعمر،صرواه

علىحالىوهوالجمعمنجمعةفي@اللهرسرلسمعواأتهم@النبيئ

1معثر@لمسلمينيا"بفول:المنبر
0 00.

)103،(.لرزاقاعدأخرجه:



يللفعائد@لعلل@لجامعفي

غيرالأبهاممعالضمنيوالتوئقالزهري،شيئإبهامفبهالحديثوهذا

أيضأ.مقبول

4/4الأشراشهتحفة9انظر: 9 /2المهرةأالخيرةإتحافو")0785(،2

2 7 6(11 3/7"العالةالمطالبوإ1(،5 لملأ(.7)0

ولة@لمو@الرو@يةوصلا@رسالا@رجحتفبهومما@ختلف@

ابنعنأبيه،عنطاوس،ابنروىماالنازلة:و@لمتابعات@لعددبكثرة
الثامولاهلالحليفة،فاالمدبنةلأهللمجلىاللهرسولوقتقال:عباس،
المنوقال:يلملماليمنولأهلقرنانجدولأهلالجحفة

لهم
(4)

منثموالعمرةالحبئأر@دلمنسو@ممسنعليهنأتىولمن

مكظأهلذلكيبلغبدأحتىحبث

(2)

3)

(5)

علىمكةطريقعلىمنبر،فاتكيرةقريةكانتوالفاءالسكودثملالصمالجخفة
وكانالمدينفعلىيمروالم@نوالام،مصيرأهلميفتوهيمراحل،أربع
أيال،ستةالحروبينويهاححمها،الللأنالححفة،وسم@تيهعفاسمها
1/3الاطحح!المراصديلان.خمغليرولينو@ينها 1 5.

يحرآموضعاسممر
مو@ثسارا@صيقحيحرفلامنهموكئيرسجد.أهلمه

1الثعال@االفردةأبصاوسميبالسكود،
.4/54الهابةا0

ويهالين،أملميقاتومومكة،منلبلتشعلىموضعألملمويقاليلملم،
2الاطحح!المراصدحبلبنلمعادمحد ا.ما3/

النوويم@ال!قال@@لهنيمنالآض.سفهاوميلهنالصالروايئ:لعضفي
1لما/4"سلمصح@حشرح"في @جا.كذاالقاضي.قاللهن...،فهن2

الخلىيرواةبحضعندووقعقال.الروافأكثرعندوكيرمماالصحجحي@ثيالرواية
ألىاسررايةصمسلمفكرهوكحاوكير@ألو@اودرواهوكدالهلأالنهنوملم

أنالمنهورةالروايةورجهقال:المراضع،مدهأملضسيرلأتهالوجه،وهوقين@
ثيالضمبر

والنامالمدينةوهيالمدكورفوالأقطارالمواضععلىعاندلص!@
المضات،لحذتلأملهاوالمرادالأقطر،لهذهالموأقيتهذهأي.ونجد،واليمن

مقامهاإلهالممافوأقم

أحمدروايةلفظ(6)العمرقه.أو"الروايات:لعصلي



سالوا@الوضلضتعكلللخترلت@لال@لل

ابنعنأليما،عنمرةيرويهطاوسبناللهعبدفيهاختلفالحديثهذا

عاس.ابنذكرثونأبيهعنأخرىومرةعباس،

بتحقيقي(763)المسند""فيالثافعيعندمعمرموصولأةعنهرواه
1له"،الأم"وفي 38 / 2وأحمدالوفاء3/343،ط.وفي2 4 9 / 33و1 2

العلميةط.(3637)لهالكبرى"،"وفي621-5/521والنساني33،9و

بتحقيقي.(2591)خزيمةبنواالرسالة،ط.(3623)و

1/2أحمدعندووهيب املا/2والبخاري)2971(،والدارمي5،2

2/1و(1524) 6 3/2و(1530)6 )21(،(1811)4/5ومسلم)5481(،1

2والتسائي 3 / 3رولهالكبرى"،"وفي51-421 03)والحلمبةط.(63 62)

2/4عوانةوأبيلرسالة،اط. 27-4 2 الكبير""فينيلطبراواك@(،.3)8

والبيهقيلة،لرسااط.(2505)ولعلميةاط.ك@2/2لدارقطنيوا)11901(،
2 9 / لما(21)والعلميةط.(27هل@عق@لهوالاثار@،السننمعرفةوفيإ5

اط.

1الئسائيعندزيدبن 2 3 /5-1 2 3لالهالكبرىأ،1وفي4 63)

03)والعلمبةط. /2الاثار"معانيشرح9فيوالطحاويالرسالة،ط.(62

1 1 1(،كلا.6)الكبير"فياوالطبراني)2443(،العلميةط.وفي7

لة.الرساط.(2505)ولعلميةاط.ك@2/2لدارقطنيوا

.(10912)الكبير"9فيالطبرانيعندالئوريوسفبان

.(10913)الكبير!فيإالطبرانيعندوأيوب

وس،طاابنعنوأيوب(وسفيان،وحماد،ووهيب،)معمر،خمستهم:

به.عاس،ابنعنأيه،ص

مرسلا:كهصرواه

لهالأمإ،"وفيبتحقيقي،(762)المسند""فيفعياثعندعيينةابن

1 38 / السننمعرفة9فيالبيهقيطريقهومنالوفاء3/343،ط.وفي2

الوعي.ط.لا(20)والعلمبةط.(27هي@لآثار"وا



ت

ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

1يهداودأبيعندريدبنوحماد ى،13)الجارودوابن3(،7

2/2لدارقطنيوا 3 لرسالة.اط.(4025)والعلميةط.6

ةقالابيه،عنطاوس،ابنعنوحماث@عيينت@)النكلاهما:

مرسلا.وفت...

ابنعنرواهمنلكثرةةالموصولالطريقالحديثهذافيوالصواب

طاوس،عناخرطريقمنجاءالحديثهذاولأنجهة،منموصولاطاوس
أخرى.جهةمنموصولأعباسابنعن

2للاالطيالسيأخرجه:إذ 2وأحمد0(،6 3 8 2/1والبخاري1،/ 6 5

1و(1526) 6 6 / 1لا2 داودوأبو1(،1)(1811)4/5ومسلم2(،5
5/1والتسائي4(،13)الجارودوابني@371(، 2 لهالكبرى!،"وفي6

3يه 43)والعلميةط.(63 (2590)خزيمةوابنالرسالة،ط.(62

4عوانةوأبوبتحقيقي، 2 8 / 1(،مه.6)الكبيرأ1فيوالطبراني(4370)2

2/2والدارقطني 3 42)والعلمية.@6 5/2،9والبيهقيالرسالة،ط.(50

عباص،ابنعنطاوس،عندينار،بنعمروطريقمنما(لاهوالبغوي

سليم.أبيبنالليثأيضاطاوسعنموصولأوأ@رثو
2/1له"،لأما9وفيبتحقيقي(76فىالمسند!9فيالافعيأخرجه: 38

ط.(2759)"المعرفة"فيالبيهقيطريقهومنالوفاء3/343،ط.وفي

الوعي.ط.(9422)والعلمية
حدثهيميزولماختلطلأثهةتركقدكانو)نوالليث

(1)
متابعهناولكته

أعلم.وال@هحفظ،ممافهذاسابقامركماديناربنعمروتالعه
منإليهوأشرناقدمنالماالمسندالطريقهوالراجحأنإلاقلت:

قرائن.

.(5685)دالتقريباا@طر(1)



سالواصالوضلتعلىضللهضك@:لالعلل
-

15)4/514الأشراف!تحفة"وانظر: 4/4و(71 2 و@صب)8375(،7

4الحبير"التلحيصوإ3/1،2الراية! 9 8 / /7"المهرةإتحاتو")769(،2
062(7778).

عنهنبر@ى@لسنديضبطفلاالحديثفي@لر@يمبضطربوقد@

لهخطافيسبباإياهضبطهوعدمالاسنادفيخطؤهويكونومرسلا،موصولا

حبيبعنفروخبنعمرحديثفيكما:(1)@لمتنفي
(3)

عنالزبير،بن

تبينحتىالئمرةتباعأنفياللهرسولنهىقال:عباس،ابنعنعكرمة،

لبني.فيسمنأوضرع،فيلبنأوظهر،علىصوتيباعأوصلاحها،
6/1الكامل،"فيعديابناخرجه: 3/1والدارقطني2،7 ط.3

2وللا(2835)والعلمية 5/03والبيهقيالرسالة،ط.(83 طريقمن4

الحضرمي.إسحاقبنيعقوب
طريقمنالرسالةط.(2837)والعلميةط.3/31الدارقطنيوأخرجه:

سليمان.بنقرة

فينعبمأبوطريقهومن)53911(،الكبير!"فيالطبرانيوأخرجه:
1/4"أصجهانتاريخ" صملا(2)ك@5/9الكمال!تهذيب"فيوالمزي5،1

الحرضي.عمربنحفصطريق

الإسناد.بهذافزوخ،بنعمرعنوحفص(وقرة،)يعقوب،ثلاثتهم:

عفالبيهقيفيهقال@انفروخبنفعمرالصحة،ظاهرهإسنادوهو

موقوف.الحديثفيالصوابأنالبحثننسيأتي@@(1)

4ه@التقريب@فيحجرابنالحافظقال@2@ ولئيهالما@بفتحفروخ،لن0(95

د.ويقالة،وفتظالأشآ@،لخعا@ري،محجسة،هالسضسومة،الراء

ومم!.رلماصدوقوجيم:بمهملةالسع،صاحب

تصحيفومدافو@،منبموحدةخيب@الطجتين.كلتاالدارقطني@سنىمي)@ه

)0901(،لالتقريبانقته"وهو.الهلاليشكانبنالزبيربرب@ؤ@تهواضح؟

لم@381)ك@625المهرظداتحاتوانظر:



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

المفقال:النقي،الجوهر"فيالتركمانيابنوتعقبه"بالقويلب@"الحديث:
بنيحيىووثقه"،البيهقي...غيرعلمتفيماجرحمنبشيءاحدفيهيتكلم

6/1والتعديل!الجرحدافيحاتمأبيابنذلثنقلكماحاتموأبومعين 6 2

5/3البيهقيقالالحديث،بهذاتمردقدهدافروخبنعمرآنإلا 4 0

ةالحديثهذافياضطربوقد"بالقوي..ولي@فروخ،بنعمربرفعهتفرد"

عن(22225)شيبةابيابنأخرجه:كمامرسلاالجراحبنوكيععنهرواهإذ

ليىمرسلأبهعكرمفعنالزبير،بنحبيبعنفروخ،بنعمرعنوكغ،
عباسابن"يه:

بنحبيبيذكرإلمانهإلاالمباركبناللهعدالإرسالعلىوكبعأوتابع

لإسناد.االزبيرلما@ي

عنالحلاء،بنمحمدعن(183)المراسيل،فياداودأبوأخرجه:
مرسلا.بهعكرمفعنفروخ،بنعمرعىالمبارك،بناللهعد

يدلومماللحديس،حفطهوعدمفروخبنعمراضطراببذلكفباد

بنال@هعبدكلاممنموفوف،أنهالحديثهذافيالصوابأنفلك:على

رمالا.عباس

وأبو2(،0764)شيبةأبيوابن1(،4374)الرزاقعدأخرحهإذ
ط.(2838)والعلميةط.3/41والدارقطني1(،82)"المراسبلفيإ@اود

5/3والبيهقيالرسالة، 4 0

ابنعنعكرمقيعنالسبيعي،إسحاقأبيعن
موقوفأ.بهعباس،

فزوخبنعمرروايةمنأشهرورواتهثقةإسحاقوأبو
عنرواهإذةعبيدةبنموسىتابعهروايته،علىتوبعإسحاقاباأنكما

موقوفأ.بهعاس،ابنعنيسار،بنسليمان

33الكما@ه@ذب@انطر:(1) / .(4لاما5



سالواصالخملتمدرضلالثترقى:ل@للإ

0"الأم"فيالافعيأخرجه: 8 2الوفاء4/ط.وفي31/ 22 2 1

المعرفة،"فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(14هلطلهالمسند"،"وفي
الوعي.ط.(11450)والعلميةط.(3509)
عيدة-بنموسىلضعفضعيفة.المتابعةهذهأنإلا

7/2الكمال!تهذيب"فيالمزينقلفقد 7 بنعليعنملأ(75)0

أئهمعينبنيحيىوعنمناكير@،بأحاديتيحدثضعيف"قال:اثهالمديخي

بثيء@،لمج@"وأخرى:ضعي@ه،"أخرى:وقال"،بحديثهيحتجلا9قال:
1الكبير"التاريخ"فيالبخاريونقل 6 8 منكر"قال:أنهأحمدعن(1242)7/

."الحدبث

اعتمادأالصحيحةالروايةهيالموقوفةالروايةفإنهذامنالركموعلى

5/3البيهقيقالإسحاق.أبيطريقعلى موقونحما،المحفوظهوهذا":40

فيالذهبينقلهفيماوقال@ا،موقوتوالصحيح"له:المعرفما،"فيوفال
@ا.موقوفالأصح9لم@(:76)الكبير"السنناختصارفيالمهذب"

3/1الحبير!التلخبصوإ1،2-4/11الرايقاا@انصبانظر: 4

7/5"المهرةإتحات9و1(،131) 2 مأ.381)6

لكقالارسال،صرجحوالارسال،الوصلفيهنعلىضوسا@
بنمحمدروىما:(1)الحسنمرتبةإلىبيرتقيثاهداللحديث

مالاليإناللهرسولياقال:رجلاأنالله:عبدبنجابرعنالمنكدر،

."لأببكومالكأنت9فقال:مالي.يجتاحأنيربدأبيو)نوولدأ،

الوهمبياد"فيكمامخلدبنوبقي)1922(،ماجهابنأخرجه:
5/1"والإيهام 4/1الآنار"معانيشرح"فيوالطحاوي0،3 5 ط.وفي8

الأخيار@تحفة9وفيا(يثاهلهالاثارا،مشكلشرح"وفي(6013)الحلمية
طرقمنالطبعتيىكلتا(6728)و(3534)"الأوسطدافيوالطبرالي5(،430)

الحديث.مداشناستنكرفألاضهح@لا)شا"،ح@اعنيوها(1)



=

@ئد@لف@ي@لعللفي@لجامع

الإسناد.بهذامحمد،عنإسحاتبنيوسفعنيون@،بنعيسىعن

العلماء.بعضصححهئقاترجالهإسنادهذاأقول:

."ثقاتالرجاله:337الراط@3/نصبفيإكماالمنذريقال

337الراطانصب"فيكماالقظانابنوفال صحبحإإسناده":3/
صحيح،مندوهذا3/37:9الزحاجتهمصباح"فيالبوصيريوقال

."البخاريشرطعلىئقاترجاله

بالخطأ.عليهوحكمالحديط،هذاضسفالعلماءبعضأنإلا
1يالالنه@الحلل"فيحاتمأبوقال هذاوليىخطأ،هذا":(39

عنبلغهأتهالمنكدر:ابنعنعيينفوابنالئوريرواهجابرثعنمحفوظأ

النبيئ

2/3لأفراد!واالغرائبأطراف@فيكماالدارقطني منغريب":94

ع@طيون@بنعشىبهتفزدالمنكدرابنعنإسحاتبنيوسفحديث

7/4البيهقيوقال 8 مثلها!.ثتلاأوجهمنموصولأرويوقدةإ1

عنقي@،أبيبنعمروتابعهتوبع،قدإسحاقبنيوسفأنإلا
به.المنكدر،بنمحمد

"الموضح9فيوالخطيب38،5جرجان!:تاريخ9فيالئهميأخرجه:

2/1 4 0

عنتيى،أبيبنعمروعنعبدويه،بنالسنديالهيثمأبيطريقمن
به.المنكدر،بنمحمد

4"الكمال@اتهذيبفيكماثاودأبوعنهقالقي@أبيبنوعمرو 5 5 / 5
)101،(:التقريبه"فىحجرابنعنهوقالخطأإ،حديثهفي9:(5026)

."أوهاملهصدوق"

0والإيهالأ3الولمانفيالقطادالنقال(1) 3 / مداصحيحلرمنة(2353)51

الحديتمناوستىالب

فيالهاديعدابننقلهليمالحقالالواحدعبدمحمدسالحافظمذاعلىعلق(2)
1الصحة.عنيخرحهلابهوالتؤدالحديثالركرالةا:"3/1"@التقيح

0.



سال@اصالوضلضتعكللالثترك@:لالعلل
-

له.المنكدر،بنمحمدعنتغب،بنأبانأيضأوتابعه

فيعديوابن4(،يه.معجسهفيالإسماعيليبكرأبوأخرجه:
عنمعاويفبنزهيرعنالعنبري،مطربنعمارطريقمن138/6@الكامل"

به.المنكدر،بنمحمدعنتغلب،بنأبان

الجرح1فيحاتمأبوعنهقالمطر،بنعمارفيهالإسنادوهذا
5لابنه"والتعديل 1 8 / 2له6 فيحبانابنعنهوقال"،يكذبكان9(:ا1

2/1"المجروحين" يسرقالمقلوبات،العراقوأهلئولانابنعنيروي":85

متروك9ا:@م/6الكاسل@فيعديابنعنهوقالويقلبه،الحديث

به.أبيه،عنالمنكدر،بنمحمدبنالمنكدرأيضأ

الصغير"،@وفيا@ضنكطخا(6570)@االأوسط@فيا@برانيأخرجه:
6/4353النبوة!دلالل9فيوالبيهقي)729(،له 0

لنعبيدطريقمن

به.أبيه،عنالمنكدر،عنالمدنينافعبناللهعبدعنخلصف

عنوالعراللفظبهذاالحديث-هذايرولالمالطبراني:قال

بنعبيدبهنفزدنافع،بناللهعبدإلاالمنكدربنمحمدبنالمنكدر

بروابة(680)تاريخهفيمعينابنعنهقالمحمدبن

:(579)"والمتروكونالضعفاء"فيالتسائيعهوقالعه،شيلي@"الدوري:

2/3"المجروحين"فيحبانابنعنهوقال@،بالقريلي@@ يأتيكان":26
بطلروايتهفيذلكظهرفلماتوهمأ،أبيهعنلهأصللاالذيبالثيء

بأخباره!.لاحتجاجا

بيسير.لي@كلاماوضعفمنتخلولاالمتابعاتهذهأنبذلكفبان

6/3النبوقالرلانلفي(1) ماوالصرا@حطا،وموالمدنياعمرساللهسد:04

هلأ(..3)كاك@8الكمالاتهدب"انظر:فكرناه.

انعر.منأياتوفيهمطولأعدهجاءالحديثلأنذلكقال(2)



=

@الف@الد@لعللفي@لجامع

5/1"والإلهامالوهمدابيانفيكماالبزاروأخرجه: 0 قال:(2353)2

داود،بناللهعبدحدثناقال:الأز@ي،الكريمعبدبنيحيىبنمحمدحدثنا

قاليث@البيئأنجابرةعنالمنكدر،بنمحمدعنعروفبنهثامعن

لأبيا.ومالكأنت@الرجل:
لاومرسلأ،المنكدرابنعنهام،عنيروىإثماداعقبه:البزارقال

داوث@.بناللهوعبدالغطفانيعثمانبنعثمانإلاهكذاأمندهنعلم

زائدة.أبيابنوخالفهما

2الماشيبةأبياسأخرجه: هثامعنرائدة،ابيابنطريقمن(30
مرسلا.المكدربنمحمدعنعروة،ابن

علىعروةبنلهاموالثوريعيينةابنلمتابعةةالصوابهيوروايته
زائدة.أبيلابننازلةمتابعةأي:المرسلة،الرواية

6/1الأما1وفيبتحقيقي(1214)م@ده@يالثافعيأخرجه:إذ 0 3

2الوداء7/ط.وفي 5 طريقهومندتحقيقي،(1290)لهدا،الرسالةداوفي3

(58751)والعلميةط.(4765)لهالمعرفقا،داوفيم@ام@-./7البيهقي

ط.

.(2290)منصوربرسحيد

عيينة.ابنعنمنصور(بنوسعيد)النافعي،كلاهما:

الثوري.عن(16628)الرزاقعدواخرجه.
ذكردونمرسلأ،المنكدربنمحمدعنوالثورلمجأعيية،)ابنكلاهما:

جابر.

بنالمحمدالمنير@7/766:الدر"فيالملقنابننقلهفيمافحياثقال

قيلعمنندريلاولكناوالورع،الدينفيوالفضلالنقةفيغايةالمنكدر
(1)

الحديثماهذا

بوا@رف"دتلالمحرفقا@مطبوعفي

1والانار!النالمعرلةوانطر 6 6 / الوعي.ط.(264)1



سالواصالوضلتعلىضرلثترلق@للعلل
-

هذاولي@خطأ،هذا":(1399)لابنه"العلل1فيحاتمأبووقال

عنبلغهأئهالمنكدر:ابنعنعييت@وابنالثوريرواهجابر،عنمحفوظأ

أشبه.وهذاأ@أ:وقالذلشد،قالأئهكيهروالنبيئ

رويوقدمنقطع،داهذاالمرسلة:الروايةعقبووا/7البيهقيوقال

فيفقالالملقنابنفلكعلىوتعقبهمثلها".يثبتولاأخرأوجهمنموصولا
6المنير!البدر" 6 7 أتهالبيهقيعنونقلسل@ما،كمابعضهاثبتقد"ة7/

جابربذكرموصولاالحديثهذاالناسبعضىروى@اقدالمعرفقا:"فيقال

وصلمنروايةفيلي@وولدأ"مالاليإن9وقوله:قال:خطأ،وهوفيه،
بنعمروعنالرواياتاكرفيولاعائثةعناخرطريقصالحديثهذا

أنأبيه:عنعلله@يحاتمأبيابنقالوكذاجد@صأبيميعنشب،

خطأ@.يهجابرذكروانقبله،الذيمنأشبههذا

ينظرلاشيءعلىاتفقواف@فاوالإتقان،الحفظجبالمنالثلائةوهؤلاء

عنالصوابهيالمرسلةالروايةأنبذلكفبانثقة،كان@)نخالفهممنإلى

المنكدر.بنمحمد

اخر.وجهسالحديثهذارويوقد

بنوهبحدثناقال:(12لاهالأستار@ك@"فيكماالبزارفأخرجه:

ابنعنأببه،عنمحمد،بنعمروصيزيد،بنميمونحدئناقال:يحيى،

الإسناثا(.بهذاإلامرفوعأعمرابنعننعلمهلا"عقبه:البزار

4/1الزوائددا@مجمعفيالهيثميوقال فيوالطبراليالبزاردلرواه:54
بزيدبنوميموندافقطالوالدكسصمنالولد"منه:"،الأوسط"وفيالكبير""

رجالهوبقيةترجمه،منأجدلمزمامب@يحيىبنووهب3،حاأبوليئه

ثقاشه.

اخر.طربقمنوروي

عنإسحاق،أبيعنحريز،أبيطريقمن(5731)يعلىأبوفأخرجه:



=

@ئد@للف@@لعلل@لجامعفي

لأبيه.ومالكأنت"لرجل:قالفياللهرسولانعمر:ابن

علتان.فيهالسندوهذا

عنعن.وقدمدل@إسحاقأباأن@لاولى:

حاتمأبوذلكقالرؤيقعرآهو)ثماعمر،ابنمنيسمعلمثها@لئانية:
.(526)"المراسيل9فيانهنقلهفبما

ر@نه.جندببنسمرةحديثمنوروي
فيوالعقيلي)0621(،الأستار"كئف"فيكماالبزارأخرجه:

2/2الفسفاء@ا" بناللهعبدطريقمن(6961)الكبير"@افيوالطبراني3،4

به.سمرة،عنالحمن،عنحازم،بنجريرحدثناقال:إسماعيل،

ابنغيريسندهلم"البزار:قال
(1)

."إسماعيل

6لابنهلاوالتعديلالجرحفيإحاتمأبولينههذااللهوعبد / وقال(16)5
الحدبتإنثم"،حديثهمنشيءعلىبتابعلاالحديث،منكر"العفيلي:عق

تقدموقدواحد،حديطغيرسمرةمنيسمعلمالحسننف@بالالقطع،محلول
ذكره

الو-.هذايخرصنوروي

2/1أحمدفأخرجه: 7 42و9 0

2و ماجهوابن)0353(،داودوأبو1،4

4/1الآئارامحانيشرح"فيوالطحاوي)599(،الجارودوابن)2922(، 5 8

جده.عنابيه،عنشعيب،بنعمروطريقمن(60اي@العلميةط.وفي

حسنإسنادوهذا

عنمطرف،عن(1261)الأستار!ك@"فيكماالبزارةوأخرجه

@الثبيئاتىرجلأأنعمر:عنالمسيب،بنسعيدعنشعيب،بنعمرو
لأبيئمه.ومالكأنت"قال:مالي،يأخذانيريدأبيإنفقال:

مالشه.ابو"ةكيةإسمايملبناللهوعبدخطا.ومو"أبيالمطبوع:إفي(1)

سمرة.صالحسنسمحه@خرحدبثعلىوقمتثم(2)



سال@اصالوضلتحلىضلالخترك@.ول@لل

وقدالوجه،هدامنإلامرفوعأعمرعننعلمهلا"عقبه:البزارقال

جدهإ.عنأيه،عنشعب،بنعمروصمطرف،غيررواه

د@هعمرحديتأماالأولى.الروايةرجحالبزارأنيعنيوهذاقلت:
بالانقطاع.معلولتهف@

9فيالهيثميقال
4/1الزوائد"مجمع بنوسعيدالبزار،رواه54:9

عنالرواةمطرفبمخالفةمعلولفهووكذلكعمرأمنيمعلمالمسيب

تفدم.وقدعمرو

حسن.و)سناثه.(4262)و(410)حبانابنعند@ا@عائثةعنالبابوفي

فيصالمنكدربنمحمداضطربفدجابرحدياأنينببنتقدممما

تارةورواهبعضها،وقوةالمتابعاتكثرةتقويهوهذاموعولاتارةفرواه

فالحدي@أمر،منبكنومهماعنه،رواهامنو@سئتقوةتقويهوهذامرسلأ،

الحسنبلىيرتقي
(1)

عائةالسيدةحديثو)سنادشعيب،بنعمروسنادب@

الجميع.عناللهرضي
3/33،7الرايقأنصبوأ3(،930)2/015الأشراف!)تحفةوانظر:

.(1لعاه3/104الحبيراالتلحيصو")9473(،ك@265المهرة!إتحاتو"

ىورماللاخفظية:على@لوصلالإرسالفيهرجحومما@

بناللهعبيدعنيزيد،بنعطاءعنالزهري،عنمعمر،عنالرزاق،عبد

ع@الثبيئأنحدثه:الأنصاريعديبناللهعبدأنالخيار:بنعدي

يسازه،أنيستأذن@(2)رجلجاعهإذالناس،ظهرانيبينجالقهوبينما

ومرعليصالفقهفيىاستنكره.فأناالمتىأطالحسنبل@يرتقي@مالهأنأي.(1)

1البحاريأخرجتمايخالف 38 / مادلكوفي@يزببنمصحديت(4221)2

."محنبايخنتماولكبقسديانوب

2يادالت@ديالبرعدالنقال(2) 5 3 / فهو@الهرسرلصازالديالرجل@رأما4

بنمالكهوالكلاممناميهجرىوالذيبالماق،الستهمالرجلمالك،ب@عتباد

الد-،.



-
يللف@الد@لعلل@لجامعفي

ألير@اوقال:بكلامهالنبي-@تفجهرالمنافقين،منرجلقتلفيفساره
قال:له،شهادةولاالله،رسوليابلىفال:"د؟إلا@إلهلايشهد@ن

له،شهادةولاالله،رسوليابلىقال:"،د@ه؟@رسولأنييشهدألي@@ا

@ا@ولئككيهفه:التبيفقالله،صلاةولابلىقال:@ايصلي؟ألي@"قال:
@اعنهمنهيت@لذين

5/4أحمدطريقهومن8(،1)هثلأالرزاقعبدأخرجه: بنوعبد3،3

حميد
(2)

حبانوابن)859(،الصلاقماقدرداتعظيمفيوالمر@زي)094(،
8/9والبيهقي)1795(، العلميةط.(2797)لهدا،لإيمانا@اشعبوفي61

4/2التمهيد@ا"فيالبرعبدوابنالرشد،ط.(2540)و 6

فيحاتمأبيابنقالبالإرسال،أعلأثهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذا
عنمعمر،عنالرزاق،عبدرواهحديثعنأبيسألت)709(:إ"العلللا

بناللهعبدعنالخيار،بنعديبناللهعببدعنيزيد،بنعطاءعنالزهري،

جلرقتلفيليستأفنهك@الئبيأتىرجلاأنكسحرو:النبيئعنالأنصاري،عدي
بناللهعبيدعنهوإتماخطأ،@اهذاأبي.قالالحديث.المنافقين...!من

@رسلأ!.@فهالثبيئعنعدي،
الرزا@اعبددامنقال:"هو؟ممنالخطأ"لأبي.قلت
البرعبدابننقلهفيمافقالالقاضيإسماعيلفيهاتوقفالروايةوهذه

علىبهيستم@ماالكلامهذالعدسكالبرعبدابننل@نطر،فبهالكلاموهذا@قول:
عقيأوكانالألصار،صرحلوهومالكبن)عانلهاستدلالذيالحديثفنكركلامه
ومأوا@،المنافقينكه@@لكالنصرسوليالفقالواالدخثم.ابروثكربدرلا@
بنعتانأنوالصرا@البرعدابنعلىا@قلاالاسمادفيكودهدالعلىفيمه.وأكتروا
أعلمواللهبالنف@متهموهوالدخمسمالكقتلفيياقهرسرلسلىمالك
النروايةلفظ

الحمراء@دبنعديبناللهعبدهوالحديتهذاراويآنيلىحميدعبدسف@ب
الأنصار@ممهعديبنا*عبدأئه.والصرا@طل@،مهومموهدامسده،فيساقه
4/2التمهيد"فياالرعبدابننقلفقد 6 لناللهعبد"قال:أثهالقاضيبسماعيلعن1
الحمراعه.سعديبناللهعدويىالأنصار،سرجلهداعدي



سالواصالؤضلىضتعكللالثتركلق@للعلل
-

4/2التمهيد"1في 60:"
إنالأنصاريعديبناللهعبدالرجل:معمروسمى

عنط.مضبوطافلككان

فيالبرعبدوابن5(،9للا"الصلاةقدرلأتعظيمفيالمروزيوأخرجه:
سعد.بناللبثطريقمنالتمهيد@94/952

5/4أحمدوأخرجه: 32-4 "الصلاةقدرتعظيم"فيوالمر@زي3،3

جريج.ابنطريقمن(959)

ليالبرعبدابنوأخرجه:
4/2التمهيد!" 6 0

أخيبنمحمدطريقمن
شها@ابن

بنعطاءع@الزهري،عنومحمد(جريج،وابن)الليث،ةثلائتهم

حدته....الأنصارمنرجلاأنالخيار:بنعديبناللهعدعنيزيد،

الصلاظقدرتحظيمفيإالمروريعندكيسانسصالحوتابعهم:

4/2التمهيد"@افيالبرعبدابنعندأويروأبو)069(، 6 0

يزيدلنعطاءعن

الأنصارمننفرأإنقال:الخيار،سعديبناللهعبيدأناخبره:أثه
الأنصارمننفرعنفجعلاهه..

بناللهعبيدلينوساطةأ@ذكردونمرسلأالحديثهذارويوقد

بئ.والنبيعدي،

(2)

قالعدى.،براثهعد1ص:الحليثحاءالزهريأحيابنمحمدطريق

ديالبرعدالننقلهديماالفاصى
2التهيدا1 6 1 ييد@كذا.4/

سعطاءكتاشا"

بنائهعيدمو@ما@الألصار،منرجلأخبرنيقالعدي،ب@اللهعدأنيزيد

بروسمادسعد،بنوليثأص،ب@مالدعلى@لثاتفتىفقدالخيار،سعدي

وبمأوص،وألوحريح،وابنراشد،بررمعمرعف
الزهريأحيبابرسعة

صعطالرزاقعدكانب@معمر،روايةمىأحردليهمولي@السمعة،اففرهؤلا.

الألصاري،عديلناللهعدعنالجار،لنعديبناقهعدعنجعلهلأئهمعحر.
@ا.النبيئص
4/2التمهيدهفيإا@رعدابنلقلهفيحاالقاضيل@ الحديتهذاأسندقد@.60

بىمالكفياتفقوارالذيننفر،عىأوصأبووحعلهرجل،عىألهيهاتفقراعد@

راضد،.لنومحوالرمريأخيوالنصعد،بنويتأص،



-

يالفعائد@لعللفي@لجامع

(1)مالكةأخرجه

أبيبرواية(56ولاالليثيبرواية(474)الموطأ!"في
فيالثافعيطريقهومنسعيد،لنسويدلروايةما(3)والزهريمصعب

6/1@الأم@ 5 7/3والوفاءط.وفي7 9 فيولملأ(2)المأثورة!السننداوفي6
)559(،الصلاظقدرنعظبم@فيوالمر@زيبتحقيقي،(1602)لهالمسند""

8/9والببهفي العلميةط.(205وللا(502ولى(5302)المعرفقه9وفي61
2يلاله"،الإيمانشعبوليإالوعيط.(65771)و(2073)و ط.(79

الرثدط.(2539)والعلمية

فيالبرعبدوابن)759(،"الصلاةقدرتعظيم9فيالمروزيوأخرجه:
2التمهيد!" 5 8 / به.عيينة،بنسفيانطريقمن4

عنالليثي،يزيدبنعطاءعنالزهري،عنوسفيان()مالك،كلاهما:

مرسلأ.الخياربنعديبناللهعبيد
ئمهابابنعنالحفاظقال:اأثهالمباركابنصالتسائيالإمامذكر

وتركنابهأخذناقولعلىاثناناجتمعفإفاعيينت@وابنومعمرمالكنلاثة:
الاخرأقول

2التمهيد""فيالبرعبدابنعندجريجابنوتابعهما 5 9 /4.

قالخاصفالزهريعنروايتهلضعفةضعيفةجريجابن@رواية

كماالزهري!فيبثيءاليىالدارمي:برواية(13)تاريخهفيمعينبنيحيى

2الت@جده1ميالرعبداسوأخرجه. 5 9 / سمالكحدقناقال.جادفسرؤحعن4

الجار:لنعديبناللهعبيدعىاليني،يريدلنعطاءعنشها@،ابرصأل@،
كالليني،الرواةمىجمحأعادةبررؤحخالف...@النبيئأنةأخبرهرجلأن(

مرسلأمالكعنرووهاربقهمفحي،وانسعيد،ب@ومرلدالزمربصعبوأبي
تالتابحه.ومنسحدبنالليت@رايةمتلمالكروايةمجعلررحتفزدبحضفي
2التمهبم@4/البر@يعبدابن إلاسالكعنالالموطأ!رواةماتررواههكدا@.52
مسدأ!.شصلأمالكعنرواهئهف@عباثفلنروح

ومايستنكر،مامالكصلروحوجدتالكتابهنايرعمليأنناءوفيقلتت
أعلم.وافهاصحابه،كبراءبهيخالف
الرصالة.ط(8302)والعليةو(7202)عفالكرعالالسنن



سال@ا@الؤضلتعدرضلل@ضكل@:لالعلل
-

مر،كماالليتروايةبمثلرواهفمرةالحدب،لهذاروايتهفياضطربأئه

عيينة.وابنمالكروايةمثلوساطةدونمرسلايجعلهومرة

3/3المسند!أطراف9وانظر: 1 8/2المهرظإتحافوإ)2004(،3 5 7

(9334).

جمععنهفيرويهفيه،فيختلف@لحديث@لر@هيير@يو@حبانا@

قفتوولربماالترجيح،فيالنقادفيختلفمرسلأ،@خرورويرويهموصولا،

عنالزهري،عنعيينة،بنسفيانروىمامئاله:الترجيح،في@لباحث

حتىالساعةعنيسألالله-يئرسولزالماقالت:عائة،عنعروة،

4،.4-43الازعات.منهئها@1رتك@كبمرلئأ@من@ت@نيمنزلت:

الزهريعنبهتفزدعيينةبنسفيادأنإلاالصحة،ظامرهحديثهذا

مرسلأ.ومرةموصولامرةفرواهواضطرب،
الموصول:أما

.(777)راهويهبنإسحاقفأخرجه:

فيوالطبري)9722(،الأستار(كئف"فيكماالبزاروأخرجه:
9والفكرط.(28139)تفسيره 9 / 2 @ينعيموأبوالكتب،عالمط.4

7/3الحليقه" 1 الدورقي.إبراهيمبنيعقربطريقمن4
سفيان!.إلاهكذارواهنعلملا"البزار:قال

عيينةابنغبرالزهريعنرواهأعلملا"ةنعيمأبووقال

"فيالهيئميوقال
1الزوائد@7/مجمع رجالورجالهالبزاررواه".33

.@الصحيح

3شيوخه:معجمفيالصيداويوأخرجه: تاريخ9فيوالخطيب2،8
11/3بغدادا 2 13/2الغربط.وفي1 19-2 2 0

ابنعبدانطريقمن

العسكري.الجنيد

و1/5الحاكموأخرجه:
5 1 3 /2-5 1 الحميدي.طريقمن4



=

@لف@للد@@لعللالجامعفي

بنسفيانعنوالحميدلمجأوعبدان،ويعفوب،)إسحاق،أربعتهم:

موصولأ.بهعات@،عنعروفعنالرهري،عنعنف
علىمحفوظوهوالصحيحين،فييخزجلمحديثهدا9الحاكم:قال
عروة،عنالزهري،عنعيينة،ابنبأحادبمعأاحنجاوقدمعأ،صرطهما

عال@عن

المرسل:وأما
1/2الأم!لاوفيبتحقيقي(1803)مسندهفيفعيانفأخرجه: 2 ط.6

-2/771له"،القرآنأحكام"وفيبتحقيقي(3731)"الرسالة"وفيالوفاء

.(3489)تفسيرهفيالرزاقعدوأخرجه:

.(1362)عقب"القن"فيحمادبننعيموأخرجه:

بنسفيانعنحماثأبنونعيمالرزاق،وعبدفعي،ث1)ثلاثنهم:

مرسلا.بهعروة،عنالزهري،عنعيينقي

الصجح)3961(:إ"العلل"فيحاتمأبيابننقلهفيماررعةأبرقال
(1)مرسلأ

عاثشقاا.بلا

وصله.أولإرسالهمرجحولامضطربالحديثأنويبقىةقلت

2/5قالالحاكمأنإلا رأش@باخرمأ.يرسلهكانعيينةابن@افإن:14

نقلإذاخر@فياختلطقدعيينةابنأنمنترورماإلىالقولبهداالحاكم
عماربناللهعبدبنمحمدعن(3327)2/171الميزان!"فيالذهبي

عيينةبنسفيانأنأشهد"ةقالآئهالقطانسعيدلنيحيىعنالموصلي،
@اختلط

عا.شيلافسماعهفيهامهسمعفمنومائةوتسعينسع

ابنمنغلطأوأعدهالقظان،منالكلامهذاأستبعدوأنا"قائلا:فتعقبه
بنيحيىتمكنفمتىوتسعين..ئمانسنةصفرفيماتالقظانفإنعمارة

نجرهمبتدأأنهعلىمرفوعلحالصحيحمرصلأ.روايةالصحيحةالكلامأصل(1)
تميزهسلا.مرور@،محد



سالالوضلى@اصتحدرضفىلخشرقىال@لل
-

به،نزلقدوالموتبذلك،عليهيشهدئمسفيان،اختلاطيسمعأنمنسعيد

الرجال،فيجدأمتصثيحيىأنمعسبع،سنةأثناءفيذلكبلغهفلعله

."أعلمواللهمطلقا،فثقةوسفيان

53/3المسانيد"جامع@وانظر: داالمهرةإتحاتو"1(،121)21-331

17/2 6 1(22223).

ر@ريهكونالإرسال@رجح@رسالهوصلهفيومما@ختلف@

الزهري،عنسعد،بنزيادعنعيينة،بنسفيانروىماوأتقن:@حفظ

يغلقلا@@قال.جمرواللهرسولأنهريرة:أبيعنالمسيب،بنسعيدعن

اكر@اوعليهكنمهله@لزهن

3/3الدارقطنيأخرجه: وفيالرسالةط.(2920)والعلميةط.1
"الحلية"فينعيموأدو2/5،1والحاكم)4961(،اسملأ/9لهلما،العلل"

7/3 6/3والبيهقي1،5 03)لهالمحرفق@ا،داوفي4و.9 العلميةط.(62

1التمهيد@ا@@فيالبرعبدوابنالوعي،ط.(17471)و 7 9 وابنو.3،81/

عنالعابديعمرانبناللهعبدطريقمن(1514)@االتحقيق"فيالجوزي

به.عيينة،بنسيان

الثقات،الحقاظأحدسعدبنالزيادالحديث:عقيبالدارقطنيقال

متصل!.حسنإسادوهذا

"الحديث.عقيبالحاكموقال
ولمالشيخين،شرطعلىصحيح

الزهريا.أصحابعلىفيهلخلافةيخرجاه

زيادصسفيان،عنالعابدي-أي:غيره-رواهقد"البيهقي:قال

"لمحفرظاوهومرسلا،

الدارقطني.روايةلفظ(1)
تحري@.الحاتنىا"الجوزي.واسالحلية،المعرضا@"فيالبيهقيعد(2)

سم@لنادزطريقمنمرسلارواهسعلىأقفلم(3)



-

@ئدي@لف@@لعللفي@لجامع

5/6والأفراثهالغرائبأطرات9فيكماالدارقطنيوقال 91(0335):

بهوتفزدعنميعييةبنسفيانبهوتفردالزهري،عنسعد،بنزيادالورواه

متصلأ".عيينةابنعنالعالدي،عمرانبناللهعد

7/3@الحيةفيإنعيمأبوالقولهذاعلىتابعهوقد 1 غرببقال:إإذ5
عنالعابدياللهعبدبهتفزدالزهرفي،عنزياد،عنعيفابنحديثمن

عنما.عيينةابن

العابدياللهعبديتفردلمإذنظرةفيهنعيموأبيالدارقطنيكلامقلت:
به.عييةابنعنصدوقوهوالطباععيسىبنإسحاقتابعهفقدبم@

0حبانابنأخرجها:الطبععشىبنإسحاقورواية بن@دمعن(933

4/2المحدثيغ!طبقات"فيالثيخالووأخرجها: 5 طريقمن8
سريجبنمحمدبنأحمد

بنإسحاقعنالبسطامي،عيسىبنالحشنعنوأحمد()آدم،كلاهما:

عية.ابنعنعيسى،

بنسعبدعنالزهري،عنشيان،عنفرواهخالفهما،اليمانأباأنإلا
مرسلألمسيب،ا

4/1الائارامعانيشرح"فيالطحاوياخرجها:اليمانابيورواية 0 0

فال:اليمان،الوحدئناقال:فهد،حتئناقال:(5762)العلميةط.وفي

مرسلا.بهالمسيب،بنسحيدعنالزهري،عنسفيان،أخبرنا
ثاودأبوقالإذالمرسلة.الروايةترجحعلىالعلماءمنجصعاتفقوقد

(2)

3)

فضلاسالتحرلح،مصاثوصوالمث@تخطا.وهرأليا@صالمطبوع.ثيهدابعد
سمان...حدثناقال.المابدي،طريقمنخرجهنعيمأباأن

.(375)لتقرسااإ

1أص@هاد"تاريحفيانعيمابرعهقال 63 / النحابرعنهوتالنقته،":(145)1
0لأصبهاناالمحتضيىطبقات@ي 2 5 7 / تلىلخ"وانطر:عدوت،ثقةالضيخ4

5الإسلاما: "الصغير@المعجمفيالاسمهذاتصحفوقد)103(،وفيد3

الطبحة.مدهفيراتحريفتالتصحيفاتأكتروما(166)للطبراني



سالواصالوضلضتعكللالسثترقى:لال@لل
-

عنعيينفابنرواهوكذلث")@ث@81(:ك@./12الأشراشه)تحفةفيكما

وقالط،المرسلةالروايةةأيمالك-قالكمايزيدبنويون@سعدبنزياد

رويكذلك"الروايات:ذكرأنبعد(1694)اسملأ/9"العلل"فيالدارقطني

قد":6/40البيهقيوقال"،الصوابوهوسعيدعنالزهري،عنعيينق@ابنعن

"،المحموظوهومرسلأ،زيادصسفيان،عن@الحابديغيرأي:كيره-رواه

3/1النحهيد!"فيالبرعدابنوفال عيينةابناصحابمنالأثباتفإن":81

مرسلأ".سعيدعنويجعلونههريرةأبافهيذكرونلاعييةابنعنيروونه
ى.آضطرقمنالزهريعنالحدثوروي

موصولا.الموطأ!لاخارج@رواهعليه،واختلفمالدرواهإذ

2معجمه:فيالصيداويأخرجه:إذ 12 الخطي@طريقهومن1،1

1بغداداتاريخ"في 6 5 / 7/1الغربط.وفي6 0 لنأحمدطريقمن1

كثبر.بنمحمدعنبكرويه،

1التمهيد""فيالرعبدوابن2/1،5الحاكمواخرجه: 78 /3-1 7 9

موسى،بنمجاهدحدثناقال:الغضاثري،الحميدعدبنعليطريقمن

عيسىبنمعنحدثناقال:

ابنعنالزهري،عنأن@،بنمالكعنومعن()محمد،كلاهما:

متصلأ.هريرة،أبيعنالمسب،

بغداد!تارلخ"فيالحطيبعندسكينةأبيبنإبراهيمبنأحمدوتابعهما

3 0 3 3/1التمهيد"9فيالبرعبدوابنم@4،/4الغربط.وفي3/ 8 إذ0

سلمة.أباالمسيببنسعيدمعقرنأتهإلامتصلابهمالكعنرواه

ضعيفوهوبكرويهبنأحمدفيهاكئيربنمحمدفروايةمعلول،وهذا

3الكامل!9فيعديابنعهقال 0 8 الثقاش@،عنمناكبرأحا@يث@اروى:1/

.(24ياالضعفاء!فيالمغني"فيالذهبيوذكره

المهرظإتحا@"@نوالمئتجسى"،سدسنبدل:لاض"الحاكملحمستدركلي(1)



-

@لفعائد@@لعللفيالجامع

1التمهيد""فيالبرعبدابنفبهافقالعشىبنمعنروايةوأما 78 /3

ياللهرسولأنالمسيب:بنسعيدعنشهاب،ابنعنمالك،قوله:بحد

فبمامالكعنلأالموطأدروىمنكلرواههكذا"@ا@لرهنبنلقلا9قال:
عبسىبنمعنإلاعلمت

(1)
هريرة.أبيع@سعيد،عنفجعلهوصلهثهف@

الحميدعبدبنعليمنليهالخطأيكودأنأخشىأنيإلاثقةومعن
لا.ئريلغضاا

مجهولأحصدفإنأيضأ،ضحيفةفهيإبراهيم،بنأحمدروايةوأما

1/8@االاعتدال@اميزانفيالذهبيقالالحالي، فبهلهمرأيت@اما:(280)0
كلاما".

وابو)792(،سعيدبنسويدعهرواهمرسلأوغيرهالموطأ@ا@افي@رواه
عندوهببناللهوعبد)2312(،الليثيويحيى)7592(،الزهريمصعب

4/1الاتار،معاني@اشرحفيالطحاوي 0 بنوثر(5758)الحلميةط.وفي0

12/2بغدادلماتاريخ@@فيالخطيبعدالحلىث 4 14/1الغربط.وفي2 6

وهب،وابنالليثي،ويحيىالزهري،مصسبوأبو)سويد،حمستهم:

أبوفيهلي@مرسلاالمسيببنسعيدعنالزهري،عنمالك،عنوبثر(
ة.برهر

عليه.واختلفالزهريعنمحمر،@رواه

3/3الدارقطنيفأخرجه: الرسالة،ط.(2925)والعلميةط.2
5-2/51والحاكم يحى.أبيكديرطريقمن2

2"الكامل1فيعديابنوأخرجه. 78 /2 7 بننصرطريقمن9

طريف.

@يعديابنأشاركمازريمبنيزيدوتالعهما
2الكاملأ" 7 9 /8.

يجدتلكىسلف،كصاسكيةابيبر3ببراوأحمدسكير،ب@محمدممهلل!(1)
الموطأ"5رواةلياسبأ@هما



سالواصالوضلضتمكللالخترك@:لالعلل
=

لنسعيدعنالزهري،عنمحمر،عنويزيد(ونصر،لكديص،ثلاثتهم:

متصلأ.بههريرفأبيعنالمسيب،

هريرة،أبوإصخادهفيوليسمرسلفيهالأصلوهذا"عدي:ابنقال

كديرمنهممعمرعنفأوصلهقوم،أوصلهوقد
(1)

يحيىأبو
(2)

عاصمأبيجار
ئحتلىأ.نهتليينوهذامعمر"عنبصري،

برواية(3515)تاريخهليمعينابنعنهقالفقدطريف،بننصروأما

7/4الكبير!التاريخ"فيالبخاريعنهوقالط،لثيهولي@"الدصري: 0 9

والأسماء،الكنىدافيمسلمعنهوقالدا،ذاهبعنه،@اسكتوا:(2355)
."الحديث@اهب:(573)

طريقهومن)33051(،الرزاقعدأخرجه.مامعمرعنوالصواب

3/3الدارفطني 2وللاالعلمبةط.2 9/1لهالعلل،،داوفيالرسالةط.(92 6 9

هريرة.أبرفيهلي@مرسلأالمسبب،ابنعنالزهري،عنعس(1694)س

ثور.بنمحمدإرسالهعلىالرزاقعدوتابع

6/4البيهقيطريقهومش8(،1يلاالمراسيل،د@فيأبو@اودأخرجه:إذ 0

مرسلأ.بهمعمر،عنثور،بنمحمدطريقمن
عليه.واختلفف@بأبيابنورواه

9/1"العلل"فيالدارقطنيفأخرجه: 6 فوائدهفيوتمام)4961(،س9

الجبارعبدبناللهعبدطريقمن(69للألاالبسامالروض"فيكما

ئريلخباا

8/2عديابنعدونحر@كريد!"الحا@:عدجا.(1) 7 وصوابه.كريدابل@905
9"/4لمختل@هوالمؤتلفا"ةلظرواكدير،،@ 41/7المهرقهودإتحات6،1 ، 6

.(6218)الميراولاللسادفيوكذلكيحيىالبنعدي.ابنكدجاء(2)

رواهجتالحلبتمذاروايةثىاصطر@وقد@أ،421)@اتقرباصدوتومرةال@ا

3/3الدارقطنيأخرجه:احر@ؤسنادل@ الرسالة،ط.(2923)والعلميةط2

طريق=ص(696)البام!دالروصفيكمافماندهفيوتمام5،1والحا@2/



-

يالف@ئد@لعللالجامعفي

3/3رقطنيلدااوأخرجه: لة،لرسااط.(2921)ولعلمبةاط.2

من(1515)"التحقيق"فيالجوزيوابن6/3،9والبيهقي2/5،1والحاكم

سعيد.بنعثمانطريق

5/2"ثمثقتاريخ"فيعساكرابنةوأخرجه 2 بنسليمانطريقمن5

عبد

عنعياش،بنإسماعيلعنوسليمان(وعثمان،يالخبائري،

متصلا.بههريرة،أبيعنسعيد،عنالزهري،عنذئب،أبيابن

وقدغبرهفيضعبفالئاميين،حديثفينقةعباشبنإسماعيلفلت:

النقيأالجومر9فيالتركمانيابنقالمدني،ف@أبيوابنترحمنه،تقدمت
إسماعيلأنعلىبئامي،ولي@مدنيفثبأبيوابن:(6/40البيهقي)حاشية

وعبادعنه،كثير،بنعبادمنسمعهو)نماذئب،أليابنمنيسمعهلم

وقالالبر-عبدابنيعني:التمهيدصاحبذلثذكرعندهمضعيف

منوصلقدكانو)نمرسل،بالنقلالعلمأهلعندالحديثهذاأيضا:

إتهإذعياش،بنإسماعيلمما@لسلأالطريقوهذايعللونها"نهمف@كثيرةجهات
ابنقالإذبالتدلي@،وصفوهقدالعلمأملوأنصيصاكئير@بنعبادعنيرويه

الأكثر،عدمفبولالناميينعنحدبثه9ل@6(:"المدلسبغطبفات"فيحجر
يدل@كانأنهإلى@الثقات"فيحبانابنئممعينابنوأشار

1ا-هلأ/9"العلل@افيالدارقطنيأخرجها: 6 1لا9 طريقمن(69

عمران.بنالمعافى

3/1التمهيد"9فيالبرعدابنةوأخرجه 8 0

بقية.طريقمن

كئير،بنعبادعنعياش،بنإسماعيلعنوبقيق@أ)المعافى،كلاهما:

حدثناتال:الخبانري،الجبارعبدبناثهعدحدثناقال.بكلى،برعمران-

عنالسسب،بنسجدعنالزمري،عنالرليدي،حدتاقالعاش،بنيس@اعل

له.م@رة،أبي

(1)181/3.



وابرسالاليضلضتعكللالثتركت@للعلل
-

لههريرة،أبيعنال@سيب،بنسعيدعنالزهري،عنفف،أبيابنعن

متصلأ.

معينلنيحيىعنهقالفقدكثير،بنعبادلضعفضعيفة.روايةوهذه

عنهوقالضعي@ه،كثيربنعاد"الد@ري:برواية(3493)تاريخهفي

سكنالبصريالثقفيكثيربر@اعاد:(227)الصغير!الضحفاء"فيالبخاري
:(433)6/201@والتعديلالجرح1فيحاتمأبيابنعنهوقالتركوم@،مكة

بنعادصه@081:التمهيدفيالبرعبدابنعنهوقالالحديث،،ضعيفإ

بط.يحتجلاضعيفعندهمكير

8/2المحلى"1فيحزمابنوأخرجه: 3 أصبغ،بنقاسمطريقمن9
الأنطاكيطالبأبيبنيحيىحدثنيقال:إبراهيم،بنمحمدقال:

نصرحدثناقالوا:الثقة،أهلمنوجماعة
(1)

قال:الأنطاكي،عاصمبر

عنالزهري،عن@ئب،أبيابنحدثنافال:صرفاء،عنشبابق@حدثنا

به.هريرفأبيعنعوف،بنالرحمنعبدبنسلمةوأبيالمسيببنسعيد

الباب.هذافيرويماأحسنمنمسندفهدا@@الحديق:عقيبحزمابنقال

97الحبير"التلخيص"فيحجرابنوقال كلامعلىتعليقا(2321)3/
الأصمنصرساللهعسدطريقمنالدارقطيأخرجهقلت:"حزم:ابن

لهنصربناللهوعبدالحقعبدوصححهابشابةعنالأنطاكي،

نصرسحزم:النروايةفيقولهأنوظهرعدي،ابنذكرهامنكرفآحاديث

وحرفاللمحعبدوسقطالأصمنصربناللهعبدهو@)ئماتصحيف،عاصم

."بعاصمالأعم

البرعبدابنروايةأنحزمابنروايهتحريففيحجرابنكلامويؤيد

1التمهيد@9/3في 8 منحزمابنطريقنضوهوأصبغبنقاسمطريقمن1

ورقاء.ذكرودونالتحريفهذاذكرغير

.(7114)اتقريبا@ا@طر.لصر،.@ل@.االمطبوعفيتصح@(1)

ك@972.الومطى،لأحكاملا(2)



-

ئدلفعا@لعلل@لجامعديا

@يعديابنأخرجه:كما
ط.3/33والدارقطني5/38،3الكامل!"

التحفيق!دافيالجوزيوابن2/5،1والحاكمالرسالة،ط.(2927)والعلمية
فئب،أبيابنعنشبابفعنالأصم،نصربناللهعبدطريقمن(1516)

هريرفأبيعن)مقرولين(،سلمةوأبيالمسيببنسعيدعنالزهري،عن

الزهري،عنأوصله،قدالحديثهذا@@الحديث:عقيبعديابنقال
عنوأمافأذكره،موضحههذاولي@جماعقطهريرةأبيعنسعيد،عن

بناللهعبدروايةمنإلاأعرفهلاهربرةأبيعنسلمة،أبيعنالزهري،

الزهريصذنب،أبيابنعىشبابفعننصر،
الضعفاء@فيالمغني@افيالذهيعنهفقالنصربناللهعبدأما

@ا.الحديط@انكر:(3399)

ضعفمنتخلولاذئبأبياسإلىالأسانيدعامةأنبتينتقدممما

لهذاإرسالهفئطأبيابنصوالمحفوظفيه،اضطرابآوالسندرجالفي
الأثبات.الثقاترواهكماالحديث

يون@بنأحمدطريقمن(187)"المراسيل"فيأبو@اودفأخرحه

4/1الاثار"معانيشرح"فيالطحاويوأخرجه: 0 0

الحلميةط.وفي
وهب.ابنطريقمن(5758)

وكيع.عن(23127)شيبةابيابنوأخرجه:
الوري.عن(15034)الرزاقعدوأخرحه:
طريقهومنبتحقيقي،(4791)و(4771)مسندهفيالثافعيوأخرجه:

6/3البيهقي ط.(17431)والعلميةط.(3618)لهالمعرفق@ا،@اوفي9

فديك.أبيبنإسماعيلبنمحمدطريقمن(2132)والمغويالوعي،

أبيبنوالثوري،واووكغ،وهب،بنوايون@،بن)أحمدخمستهم:

.(63)الؤيبا@حالطهثقةومو@(1)



سالواصالوضلضتعكلولضك@.للعلل
=

مرسلا.لهالمسيب،بنسعيدعنالزهري،عنذئب،أبيابنعنفديئما

تصحلابأسانيدمتصلاالزهريعىاخرأوجهمنالحديثهذاوروي

التالي:النحوعلىوهي
6له"،الأم"وفيبتحقيقي(4781)مسندهفيفعياثأخرجه: 7 /31

3الوفاء4/ط.وفي 46-3 6/3البيهقيطريقهومن4،7 المعرفقا،"وفي9
عنالنقة،أخرناقال.الوعيط.(17451)والعلميةط.(3619)له

هريرةأبيعنالمسيب،ابنعنشهاب،ابنعنأنيسة،أبيبنيحيى

ذلكونحوالثقة،حدثنيالمحدث:فقوليصحلاهذافعياث

التوثيقفيبهيكتفىلايسميهأنعيرمن
(1)

هذاويحيىيحيى،أيضاوفيه

(5042)والدارميبرواية(865)تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالضعيف

الصغير@االصعفاء"فيالبخاريعهوقالبثيءإ،لي@"الدصري:برواية

:(63يا"والمتروكونلأالصعفاءفيالنسائيعنهوقال"،بذاكلي@":(393)

.(572)"والمتروكونالضعفاءالافيالدارقطنيوذكرهاسديث!،القروك

1/2"الكامل"فيعديابنوأخرجه: 3/3والدارقطني8،9 ط.2

2/5والحاكمالرسالة،ط.(2922)والعلمية بنأحمدميسرةأبيطريقمن1

عنالزهري،صالرقي،ثاودلنسليمانعنالهمداني،ميسرةبنال@هعبد

متصلأهريرةأبيعنالمسجب،بنسعيد

فيحبانابنعنهقالالهمداني،ميسرةبناللهعبدبنأحمدفيه
1/1المجروحين!" لاأثباتبأقوامويلزقهاالئقاتأحاثيثيسرق:44

1/2"الكامل@افيعديالنوذكرهجملأ،الاحتجاجيحل 8 )حدثفيه:وقال9

ونكره"،الاسحديثوشرقيعرفلاعمنويحدثلالمناكير،الثقاتعن

مجهول،داودبنفسليمانوأيضأ.(51)والمتروكو@هالفعفاء"فيالدارقطني

يعرس@.لاالحديتينهذينفيالمذكورداودب@وسليمانعقبه:عديابنقال

.(1)هاسث@لتحقيقي(2)"الافحيدمسدانظر.(1)



-

@لف@ائد@@لعلللحي@لجامع

حدئناقال:حميد،بنمحمدحدئناقال:(2441)ماجهابنوأخرجه:

المسيب،ابنعنالزهري،عنراشد،بنإسحاقعنالمختار،بنإبراهيم
موصولأ.هريرة،أبيعن

يرالبخاريعنهقالحميد،بنمحمدفبهلأنأيضا.يصحلاوهذا
1/7الكبير"التاريخ1 فيحبانابنعنهوقالنظرإ،لافيه:(167)1
2المجروحين!" 9 6 / لاالمقلوباتبالأشياءالثتاتعنب@نفردممنكاد"ة2

بلدمهشيوخعنحدثإفاسيما

غيرمنمرسلاالزهريعن@ردالحديثهذافانأخرىناحيةومن

ذكرها.أسلفناالتيالطرق

من(87371)21/033"الأشراتلأتحفةفيكماداودأبوأخرجه:

عمرو.أبيطريق

6/4البيهقيوأخرجه: حمزة.أبيبنشعيبطريقمن4

1(،8737)21/033"لأصرافاتحفة"فيكماداودأبووأخرجه:

4/1الآنار"معانيشرح"فيوالطحاوي 0 0

من(57هلهالعلمبةط.وفي

طريق

بنسعيدعنالزهري،عنويوص(وشعيب،عمرو،)أبو

مرسلأ.لمسيب،ا
"الصحيحهووهذا"ثاود:أبوقال

أهلعندالحديطوهذا"اها:مه@التمهيد"@افيالبرعبدابنوقال
وهويعللونها،تهمف@كيرةجهاتمنوصلقدكاناذادمرسل،بالنقلالعلم

فقدالزهريصراشد،بنبسحاقروايةصعصحميدبنمحمدحالعلىراد(1)

1الكمالهتهذيبانظر:اوالدارقطنيخريسفوابنسيىسيحيىثيهضعمه 8 6 / 1

3 لعضالزمريعنحدلةفيال@قى@أ:50)الالتقريس@فيالحالظقاللذا3(،4
حزم.ابنط.(262)الحديشهعلومدمعر@ةروالة.ضعف5وانطر.@3الو

مطوعفيعليهاأقفلممنا،وقرلهداودأبيروايا(2)



سال@اصالوضلضتعكللاليثشرقى:للعلل
-

مع
وبالتهومعنا@تأويلهفياختلمواو)نمنهم،أحديرفعهلاحديثهذا

.@لتوفيقا

@رواه@ة(1583)عقبداالتحقيقتنقيح"فيالهاديعبدابنوقال

صححفقدالبرعبدابنوأماالصحيح،وهوبالإرسال،الحفاظمنجماعة
"الحقعدوكذلكاتصاله،

مرسل،أتهفبهالصوابأنالحديثهذالطرقالعرضهذامنويتبين
ذلث...فيأخطأأوضعيفأيكونأنإماهريرةأبافيهوذكروصلهمنوأن

والله

الحديثهداوصلفيالزهريعلىوفعالاخلافأنيتبينتقدم

ومالكا،معمرأ،أنسيجدعنهالرواةحالفيالناظرانإلا@@رصاله،

تقومتكادولافيم@الناسأوئقهموهؤلاءمرسلآعنهرووهويون@وشعيبأ،
روايةعلىاجتمعواوقدبهمفكيفئقات.كانواإنخالفهم،لمنحجة

@يكونوالإتقان،الحفظ@يبدرجتهمليسوامخالفيهمأنعنفضلأواحدة،

أعلم.واللهالمرسل،الطريقذلكفيالراجح
9/3الأشرافتحمة"وانظر: 2 21/93و(13113)8 2(8737،)1

و4/03،2الرايقهودنصب
6-6/637المنير!البدر9 الحبير"التلخيصوإ4،2

3/9 14/7المهرظإتحاتو")2321(،4 5 ه/"الغليلإرواءو")15681(،6

2 3 9(6041).

لقرينة@لرصل@رجحوالإرسال،@لوصلفيهتعارضومما@

منرجلعنالرحمن،عبدبنحمبدعنالزهري،روىماخاصة:

قال:الله،رسولياأوصنيرجل:قالقال:@،اللهرسولأصحاب

فإذاقال،ماك@ي@اللهرسولقالحينففكرتالرجل:قالتنضثملألا"

كله.الشزيجمعالغضب

المرسلةالروايةترحيحليجليالسمقالرعدابنكحم(1)



-

ئد@للطالعلل@لجامعدي@

2يلاجامعهفيمعمرأخرجه: 373آحمدطريقهومن2(،80 وأبو5،/
10/1والبيهقي)3427(،االصحاطامعرفة"فينجم 05.

0وأحمد)47752(،شيبةأبيابنواخرجه: 8 / بنسفيانعن54

لإساد.ابهذاالزهري،عنوسفيان@)معمر،كلاهما:

لأنيضرةلاالصحابةمنرجلوقوله:ئقاترواتهصحيحإسنادوهذا

موصول.صحيحوالحديثعدول،كلهمالصحابة

مصعبأبيبرواية(1891)الموطأ"فيارواهأن@بنمالكأنإلا

عنالرحمن،عبدبنحميدعنالزهري،عنالليئي،برواية(2636)والزهري

الصحابي.ذكرمرسلأ@ونمج@مالثيئ

يصخ.ولاموصولأ،مالكعنوروي
"الحلية@فينعيموأدو)02(،شيوخهمعجمفيالإسماعيليةأخرجه

أبيطريقمن1/121"المبهمةالأسماءغوامض"فيبشكوالوابن6/33،4
ان@،بنمالدعنالتمععبدبنمطرفعنالقرضي،المدنيمحمدبنسنرة
روايةوهذههريرة.أبيعنالرحمن،عبدبنحميدعنشهاب،ابنعن

"الميزانلسان"فيكماالحاكماحمدأبوعنهقالمبرة،أبوبهاتفزدمنكرة

.(3628)الضعفاء"فيالمغنيدافيالدهبيوذكرهمناكير"،اله:(4كلأ5)

333التمهيد"فيإالبرعبدابنقال عنالرواةجماعةرواهداهكذاة3/
(1)أبورواهوقدمالك.عنفيهالصحيحوهومرسلا،الموطأفيمالك

سبرة

الرحمن،عبدبنحميدعنالزهري،عنمالك،عنمطرت،عنالمدني،
عنالزهري،عنمالك،عنالكاهلي،بثربنإسحاقورواههريرة.أبيعن

مالكعنفيهوالصوابخطأ.وكلاهماأبيه،عنالرحالن،عبدبنحميد

.9الموطأفيكمامرسل،

حطأ.دابن!ةالمطبوعفي(1)



سالواصالوضلىتعلاضللثترقى.لعللا
=

واتفقاثقتانلأنهماومعمرةعيينق@ابنقولالحديثهذافيوالقول

فيالمقدمينمنكانو)نوهومالك،خالفهماحينفيواحدةروأيةعلى
فيالتسائيقالعد@أ،منهأكثرهممنهناخالفأتهإلاالزهريأصحاب

شهابابنعنالحقاطالمبارك:ابنلاقال:(2072)الحدي@عقيبالكبرىأ"

قولوتركنابهأخذناقوليعلىاثناناجتمعفاف@عييتةوابنومعمرمالكئلاثة:

الاخرأ.

5/1الأشراشهلأتحفةوانظر. 1 ملا(20)عقي@4

الوليدبنمحمدتابعهالمرسلة،روايتهعلىتوبعمالكاأنإلا

يديلزا

10/2العللا"فيالدارقطنيفلثذكر 5 علىأقفولم(1992)س1

الوليد.محمدسإلىالإسنادصحةنعلمولاتخريجس

اتناناتفقوقدسيمالامالك،روايةتعضدلاالمتابعةهذه@إنلذلث

أهلعنونقلهالمبارك،ابنعليهنصكماالزهريفيالناسأوئقمنهما
الشائي.نلكذكركماالحديث

يرسلقدمالكاالإمامأنهوومعمر،سفيانروايةيعضدماأنكما

الأئمة.بعضنلثعلىنصوقدشيءلأدنحفيهشكأوفيهترددإذاالخبر

إرسالمالكعادةلاومنها(:.)س6/63"لأالعللفيالدارقطنيقاللذا

مئلههو@منالوصلفيخولفإفامالكانف@لذارجل،لاسقاطالأحا@يث

منفهوعدثاأوحفظامهأوئقهوبصخولفإناوكذاالواصل،روايةتقدم

باب

و(20923)61/1/104المهرظإتحات"
5 4 3 / 1 8،)55142(

8/2المسند"أطرافو" 6 2(11010).

.(6372)سهققرا"نشهالنق@ومو:(1)



-

@ئد@الف@العللفي@لجامع

@لمعضلة@لرو@ية@رجحتوالاعضال،الوصلفبهتعارضومما@

بنسعيدبناللهعبدعنموسى،بنالفضلروىمار@ريها:حفظلمزيد

قال:عباس،ابنعنعكرمة،عنالديلي،زيدبنثورعنهند،أبي

خلفعنقهيلويولاوشمالأ،يمينأصلاتهفييلتفتهدهألمجاللهرسولكان

ظهره.

1/2أحمدأخرجه: 7 3و5 /4@الأشراتلاتحفةفيكماثاودوأبو0،6
4 43له:الكبير"،الحلل"وفي(587)والنرمذي6(،410)75 0،)59(

الرسالة،ط.(534)والعلميةط.(529)لهالكبرى"،داوفي3/9والنسائي
حبانوابنبتحقيقي،(871)و(485)خزيمةوابن)2952(،يعلىوابو
2/8والدارقطني2(،2لعه 1ويالعلميةاط.2 لحاكموالة،لرسااط.(86

2 3 6 /1-2 5و37 1والبيهقي6،2 3 التمهيد@6/"فيالبرعبدوابن2،/
(63)والوعيط.901لاعتبار":ا"فيوالحازمي)737(،والبغوي33،9

1التقييد@افيإنقطةوابنحزم،ابنط. 9 7 / بهذاموسى،بنالفضلعن1
د.لإسناا

ربماصدوق"فهو:هندأبيابنخلاماثقاترجالهمتصلإسنادهذا

حجرابنالحافظقالكما"أغربوربمائبتثقة"موسى:بنوالفضللأ،وهم

5ويامهم(58)التقريب!9في الحديث،هذابصحةيوحيالاتصالوهذا1(،4
علوممعرفة"فيالحاكمنقلفقدالصحة،علىحملهالأنمةبحضحداحتى

بنإسحاقعنحزمابنط.(1وي@4العلميةط.73-72ةالحديف

حديثعنحنبلبنأحمدسألنيفال:راهويه-ابنوهوالحمظلي-إبراهيم

فلاصلاتهفييلحظالنبى@روكانعباس:ابنحديثموسى..لنالفضل

رواهيعقوبأبايارجل:لهفقالفحدثته،قال:ظهره.خلفعنقهيلوي

يعقوبأبوحدئكإذالااسكت،حنبل:بنأحمدلهفقالهذا،بخلافوكغ
حبان.وابنخزيمة،ابنصححهوكذاجما.فتمسكالمؤمنينأمير

يخرجاما.ولمالبخاري،شرطعلىصحيححديثد@ذاةالحاكموقال



سالواصالؤضلضتعكللال@ضك@كا:ال@لل
-

ديالقطانابنوقال
5/1والإيهام!الوهمبيان" 9 6(2415):

الطريقهذامنإلايعرفلاغرياكان@)نصحيح،فالحديث"

يصح.ولامسندا،الطريقهذايخرمنالحديثهذارويوقد

فيعديوابن9،0الرايق@2/نصب9فيكماالبزارأخرجه:إذ
8/2الكامل!" 1 عنإسحاق-أبووهوالئيباني-عنمندل،طريقمن6

به.عباس،ابنعنعكرمة،

العلل!فيالجامع"فيأحمدالإمامضقفهفمندلضعب@،إسنادوهذا
1 5 7 / ابنونقلل@75(،@اوالمتروكونالضعفاء"فيالتسائيوكذا)538(،1

4والتحديل!الجرح@فيحاتمأبي 9 6 قالأتهمعينبنيحيىعن(1987)8/

عنونقللم،أقولكذا"قوله:أبيهوعن"،بأسبهماما"حبان:أخيهوفيفيه

لينإ9فيه:قالأنهزرعةأبي

أعلقدموسىبنالفضلحديثنف@تقدمماكلمنالرغموعلى
ئقةوهوالجراح،بنوكيعخالفهخولف،قدالفضلإنإذبالإعضال

معضلا.فرواهعابدحافظ

.(4580)شيةأبيابنفأخرجه:

1/2أحمدوأخرجه: 75.

غيلان.بنمحمودطريقمنه()ولالترمذيوأخرجه:

2/8الدارقطنيوأخرجه: طريقمنلرسالةاط.(1865)ولعلمبةاط.2

إسماعيل.بنمحمد

ليعديابرساقوقد(1)
2الكاملا" 1 6 يصلحلالهرناكرهصمىالحديتهدا8/

ال@وصولة.للروابةومقرلأمتالعأيكونأن

كلعلىتطلقاليالارسالكل@ةلع@وموهداابصأ،سلأصبمضهمي@يهمداو@نل(2)

التمريقكادالاصطلاحاتاممرتلمالكنمضىبماكادوهلاالسند،فيانقطع

اللبس.ديالاسيفعلاخىالأحس@مر

7لالاتقرب(3) 41).



-

@لفالثدي@لعللالجامعفي

1البيهفيوأخرجه: 4 / هاشم.بنال@هعبدطريقمن2

عنا@وعبدومحمد،ومحمود،وأحمد،شيبقعأبي)ابنخمستهم:

عنفذكرهعكرمة..أصحابمنرجلعنسعبد،بناللهعبدعنوكيع،

معضلا.مجي@هالنبيئ

تحفة"فيكما@اودابيعندفرواههناىالخمسةهؤلاءوحالف

5"الأئراف 4 7 / عنرجل،عنسعيد،بنأدتهعبدعنوكيع،عن(60الا4

منلخمسةمخالفةجاعتهذههنادوروايةمرسلا.جتالئبيعنعكرمقما

لاشاففالروايةهذهيجعلماعكرمةأصحابمنرجلعنرووهالرواة،

إليها.يلتفت

الطريق.هداغيرمنمرسلاعكرمةعنرويالحديثهذاأنإلا

1/2أحمدأخرجه:إذ 7 عنالديلى،زيدبنثورعنالطالقاني،عن5

مرسلأبهعكرضع

موندوالم@المند"،"كا@ثيالمرسلبالحديثيؤتىكفةيقولأنولقائل

أنذلك.عنوالجوا@حدفعلىصحاليكلأحاثيتليهترتالديالكتاب

لجلالموصرلةالروايةلعدالمرسلةالروايةيرقحنلبرأحمدالمحلالإمام
القلىئ،يختبهةالروايةتلكفيالواردالخلا@بلىيخيرأولالمرسل،الم@د

عدالأصلومذابالمرسلالمندإعلالبا@منالحديتهذاليهاوصنيغة

لاحلاقالجامع@كتابفيالجداليالحطيبذكرلقدمعررف،تالتأحمدألامام

صالمرسلاتالأحاديتروايةبع@الكلامعد(1587)"السامعا@رت@الراوي

ي@ممنحنل-لنأححديعني:الله-عدألوبليئتعخبةانالأتهالميموني

ليلةةقلتوأكبرإيسالأأقرىالمنقطعكانربماقال:نماالمنقطعدعوالإسناد
نهمأقوى@منادآالمنقطعويكودضحبف،رمومتصلاالإيسادتكتثقال.كف؟

ماإلاي@لاأنهيرعمومومتصل،أنهعلىهوكتبهوقدئد@3يرفعهومو

"السنقطعمنالتصلعر@حميحاالإسنا@يرلوفممناه:@لى،اليعنحا.

نا!وترة@اضعصيعي

الاحتلافبنب@حنل،لنأحمدالإماممنثتيقولظرعظيمأعلومناماهرقال

المرجحاتعلى@للارسال،وتلىةللوصالترجحيكونتلىةمذانلفي
الحامالاصطححعلىفهدابالمنقطعللمرملتسيتهآماالرواية.تحفاقيوالقراتن

نظاتر=رلهذاا@رسال،علىالا@قطعيطلقورفهمالانقطاععلىادالإر@يطلقودكما



سال@اصلوضلاضتحكللالحثتركق@رلعلل

المعضلة.الروايةترجيحإلىالعلماءمننخبةف@بوقد

2المعاثادلزادفيتحتت@القيمابنونقل 4 2 / قال:أثهالخلآلعن1

ىح@!الئيئأنأسندالاسبعضإنله:قيلاللهعبدأباأنالميمونياخبرني"
وتغيروجفة،تغيرحتىأشديىإنكارأفلكفأنكرالصلاة.فييلاحأكان

وقال.منها،أسوأقظحالفيرأيئةماحاليفيورأيئهبدنة،وتحزكلوئه،

االصلاة؟فييلاحأكانقيالنيئ
لي@قال:وأحسبةفلك،أ@كرالهةيعني

."المسب...بنسعيدمنهذاإتماهذا؟روىمنوقال:إسنادله

.@أصحلاوهذاالمرسلة:الروايةعفبأبو@اودوقال

خالفوقدغريب،حديطهذا@@المسندة:الروايةعقبالترمذيوقال

3الكبيرلما:العللدافيوقالروايتممافيموسىبنالفضلوكيع 0 ولا@@:(95)5

مامثلمسندأهندأبيبنسعيدبناللهعبدعنالحديطهذارو@أحدأأعلم

موسىلما.بىالفضلرواه

بنالفضلبهتفردالمسندة:إالروايةعقب2/83الدارقطنيوقال

غيرهوآرسلهمتصلأ،هدأبيبنسعيدب@اللهعبدعنموسى،

ورواهغيرهوخالفهموسى،بنالفضلرواه@اهكذا:2/13البيهقيوقال

1الاعتبار!:9فيالحازمي 0 ابنط.(63)وبعيدالوعيط.9

أبيبنسعيدبناللهعبدعنموسى،ب@الفضلبهتفردحديثهذا"حرم:
."عكرمة...عنغيرهوأرسلهمتصلأ،هد

@صلرمنالنممحيالإمامصال@فلليهدانحرلاسقوقدالمحتضبى،عديخرة=

يحصللاحىالإطلاقتوحددواالمصطلحاتبسطحاأممالمحذني@منالمتأخرين

يخاء.منيؤيهاتهلصلرفلكالحلممذاطبةصالبتفيىعلىلبق

المسندسا@لماألهعنهبحا@لكندأ،@الالمسندا@ىحرحهيكنلملووهذا(1)

يعلمأنللماحتلدرلاتقدم،كمالالمرملالسدلجلالمرملة.الروايةسحدهمك
بدوالتقصير،بالحجريصمهملاحتىكتهمفيالصحيفةالررابتالأن@ةيرقلمافا

و@ران@عاباتصمبمهم@ىللانمةبن



-

@للفع@ئد@لعللفيالجامع

5/3القدي@،الفيضفيالمناويونقل 1 هذافيقولهالقيمابنعن5

ومتنا،.سندآباطلهوبليئتدالاالحديث:

1/2المعاد"الزادفيالقيمابنوقال يثشه.لاحديثلافهذا:42

علىتعليقاالترمذيلجامعتحقيقهفيمعرو@عوادثارالدكتوروقال
بينالموازنةفعندالمرسلفالروايةترتجحالحدل@والقواعد"ه(:يث@حديث

أتقنوكيعأبأنالحلمأهلمنأحدلكلاالئانيموسبنوالفضلوكغ
كماالمناكير،منموسىبنالفضلحديثبعضفيغرفعمافضلاوأحفظ،

المدينيبنعليالدنياعلآمةقرره
(1)

6الترجمة/3)الميزان 7 عنفضلأ(54

قالالذيداودوأبيالترمذيالمنقدمين:الجهابذةمنالفهماءالعلماءأقوال

ابنعنعكرمة،حديثمنيعني:أصح-@اوهذاالمرسل:ساقأنبعد
موسى،بنالفضلبه)تفزدمتصلا:ساقهأنبعدالدارقطنيوقال@،عباس

بينإعلالوهذاغيرط،وأرسلهمتصلأ،هدأبيبنسعيدلناللهعبدعن

المنصلةللرواية

4/5الأشرافاتحفةانظر:إ 4 2/8،9الرايقهنصبو"6(،410)7

3/1المشد"ولااطرافمأ،272)ما./7المهرقهإتحاف9و 8 3يلا6 62).

لكون@لمرسلة@لرواية@رجحتوالارسالالوصلنعلىضومما@
بنحمادعنالسيلحينيإسحاقبنيحيىروىمار@ويها@حفظ:

حجرصابنقال@دالتحرير؟فيقلمهعلىبتارالدكتورقلممىردبهومنا
"مه4الاير@التقريبهموسىبنالمضل

مو@رميلهفتعقبهأغرلمجه@رلماتت،@قة
3/1المزعرمتحريرممافيلافقاشعيب، نولمناستفالهأعربادربمادقوله:.61

لهتفزدمماومووحسب.واحدامنهاوفكرسناكر،حا@يثرد@(@ثهالمديني:ابن

المدينيا.بنعلي
عخصةوجعلهاستهد@قولهالرمذيعلىتعليقهوميالمديي،بنبعليعزضمكذا

فيهأغر@تخرحليثفهناد(1462)المحتصراعلىتعيقيرالظر:الديا!!
التيالأحا@يتمنعدعأالكتابمناثنايايرالقرئيحدو@مومى،بنالمضل مرص.بىالمضلفيهاغرب(

8الكسالادتني@ليالريفيما@قلهأحمدالإماموثقه في=سحدوابن)6737(،8/



سالواصالؤضلضتعكللثترك@:@للعلل
-

أنقتادة:أبيعنرباح،بناللهعبدعنالبناني،ثابتعنسلمة،

صوته،منيخفمقيصليز@حهبكيربأبيهوفإذاليلةخرجطالثبيئ

اجتمعافلماقال:صوته،رافعايصليوهوالخطاب،بنبعمرومرقال:

تخفضتصليوأنتبكمررتبكرأبالاياعج@:الثبيقال!لمجالنبيئعند

لعمر:وقالقال:الله،رسولياناجيتمنأسمعتقدقال:"صوتك؟

الله،رسوليافقال:قال:ا،صوتئمار@نعاتصليوأنتبكالمررت

الوسنانأوقظ
فيالصباحابنيعني:الحسنزادالشيطان.-وأطرد(1)

وقالشيئا(،صوتكمن@رنعبكر،أبابا"بئ:التبىفقالحديثهء

شيثا".صوتكمن@خفض"لعمر:

(1161)خزيمةوابن)744(،والترمذي)9231(،ثاودأبوةاخرجه

كلتا(172لاالأوسطه1فيوالطبراني)337(،حبانوابنبتحقيقي،

1/3والحاكمالطبعتين، 3/1والبيهقي1،0 إسحاقبنيحيىطريقمن1

به.التميلحيني،

بنحمادعنموصولأاسديطهذايرولمالحديث:عقبالطبرانيقال

الإسناد!.بهذاإلاقتادة؟أبيعنئروىولاإسحاق،بنيحىإلاسلمة

حديثهذافيه:إقالالترمذيأنإلاالصحة،ظاهرهالحديثهذا

إثماالناسوأكثرسلمة،بنحمادعنإسحاق،بنيحىأسندهو)تماغرب،

ابنوخالفهمرسلاإ،رباحبناللهعبدعنثابت،عنالحديتهذارووا

صحبححديثهداالحاكم:وقال@الحديثهذافصححاحبانوابنخزيمة

يخرجاهإ.ولممسلمسرطعلى

فبهأعلإذالترمذ@،كلامعلىباءبالإرسالمعلولالحدبطهذاتلت:

محيى.اسوقالك@442،الطقت"-
"والتحديلالحرح"انظر:الميهىا.صدوق"

9/1 5 7لاالتقريبما"فيومو(532)4 صدوف.".(49

الوب@(1)
ه/الهابئالحم.إأولوالوسننوسفيبمتعرقليىالنيالاتمأي.اد:



-"
@للفمائدالعلل@لجامعفي

هذالطرقوالاستقراءالتتغبعدأننيإلاالمرسل،ورجحالموصول،الطريق

عنرووهإنماالناسكثرأن(منالترمذيقالهماعلىأقفلمالحديث،

علىوقفالترمذيالإمامأنويبدومرسلا،رباحبناللهعبدعنثابت،
عنإسماعيلبنموسىرواهماهوعليهوقفتوماعليها،نقفلمأسانيد

ومن)9231(،ثاودابوأخرجه:مرسلا.البنانيئابتع@صلمة،بنحماد

.3/11البيهقيطريقه

شذوذعلىثليلأبهلكفىإسماعيلبنموسىطربقعلىإلانقفلمفلو

وقدمخالفه،عكسالحفظمتئبتموسىأنفلكعلىودليلنايحيى،رواية

فييخلنححرابنالحافظقالفلكوفييخفثه،الترمذيكلامإلبهانضم
2/7النكشهالا 1 4و:1 8 منإمامحكمقدحديثأوجدنافمتى"بتحقيقي:5

تصحيحفينتبحهكماذلكفياتباعهفالأولىبتعليله،إلبهمالمرجوعالأئمة
الحديثأنمةعلىالفوليحيلإمامتهمعالثافعيوهداصححه،إناالحديت

."بالحدبالعلمأهلبثةلاحديطوفيهفيقول:كتبهفي

بنمحمدروايةمنشاهدأللحديطأنإلاالمرسلة،للروايةنرحيحناومع

هريرة.أبيعنسلمفأبيعنعلقمة،بنعمرو

01)داودأبوأخرجه: 13/2بغداد"تاريخ"فيوالخطيب3(،3 8 وفي5
538الغربط. 6 عنسلمفأبيعنعمرو،بنمحمدطريقمن1-387/

مطولة.الخطيبروايةبه.هريرة،أبي

التبصرةعلى@اشرحتعليقنافيقلناكماالحديثحسنعمروبنومحمد
1/1"والتذكرة حبان،وابنخزيمفابنجعلالذيهذايكونوقد6،0

أعلم.واللهالحديث،هذايصححونوالحاكم
روايةأنثكلافنقول:السند،بهذاحديثاضحفتمفماثكمقيل:فإن
وحينماالكلام،بعضفيهافإنةالصحةإلىترتقيلاسلمةأبيعنمحمد،
أخرىقراثنالروايةهذهفيالكلاممعالصمتإليه،المشارالحديثضعفنا

.(6لا3)ال@قرسهتشاإتقة"وهو:(1)



سال@اصالوقملصتعكلرلخشرقىرل@لل
-

وبقيالقرائنالحسرتفقدهذاحديئناأماالحديث،تضعيفتستوجبكانت
حسنا.فصارأصلهعلىالحديث

5@االأشراف@اتحفةانظر: 2 8 4/1المهرقماإنحافو"2(،1يم@.8/ 91

(4031).

@لمرسلةوترجحومرسلة،مسندةروايتان:تتعرضنأو@حبا@
والمرسلة-المسندةكلتا@لروايتين-أنالبحثبعديبينئمللعدد،

جريج،ابنعنموسىبنالفضلروىمامئاله:بالاختصار،معلولة

يومك@ب@اللهرسولحضرتقال:السائب،بناللهعبدعنعطاء،عن

شاءومنللخطبة،جلسشاءفمنقضينا@لضلاة،@اقدوقال:صلىعيلإ،

فمب@لأيذهب@ن

فيعاصمأبيوابن)0921(،ماجهوابن)5511(،داودأبوأخرجه:
.@(1779)لهالكبرى،وفي3/،81والنسائيئ0(،67)@@والمثانيالاحاد@

(1462)خزيمةوابن2(،)مملأالجارودوابنالرسالة،ط.(1792)والعلمية

2/4رقطنيلداوابتحقيقي، ا/لحاكموالة،لرسااط.وي@371(لعلميةاط.9

2 (3هله3ولالمختارق@9/@@فيالمقدسيوالضياءوالبيهقي9،5

38و 9 / الإسنادبهذاموسى،بنالفضلعنطرقمن(036)و(359)9

لأ.موصو

عنمقبولةلأئهاجريج،ابنعسعةتضرهولاالصحةظاهرهحديثذا

يخرحاط،ولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا"الحاكم:

3/3@االنقيالجوهر"فيالتركمانيابنوقال 0 جليلثقةموسىبنالفضلدا1

تتدنقةالمرصري:افهعدألوولرير،مكسورةصمهملةالئاني،موسلنالمصل(1)

(54الا@انقريماأعرسها@رد



-

يالف@اثد@لجامعفى@لعلل

ذكرزادوقدالمباركالنمنأئبتهونعيم:ابووقالالجماعقمالهروى

فيئمةا،مسندأهكذاأخرجهولهذازياثتمماتقبلأنلوجبالساثبابن
البيهقيذكرهاالتيالمرسلةوالروايةماجه،وابنوالسالي،داود،أبوكتبهم

وابنمعينابنأنإلاثقةكانلانوقبيصةسفيان.عنقبيصفسندهافي
لاالروايةهذهصحةوعلىسفباد.عنروايتهضغفواوغيرهماحنبل

ثققه.وهوالإساد،سدادلأتهةالفضلروايةبهاتعلل

صححه.منبقولعبرةولابالإرسال،أعلالحديتهذاأنعلى

3/3البيهقيأسندهفبمامحينابنقال 0 السائببناللهعبد9إليه:1
فقط،عطاءعنهوإتماخطأ،هذاالعيد،بهمصلىالثيئ-سعانيرويالذي

@السائببناللهعبدعنيقول:الئينانيموسىبنالفضلفييغلطد)ئما

ماالصحيح"ت(513)العلل!9فيحاتمأليابننقلفيمازرعةأبووقاد

عطاء:عنجريج،ابنعنيوسف،بنهامعنموسى،بنإبراهيمبهحدثنا

مرسلأ".الئبيئأن
@كيهتإالبيئعنعطاء،عنمرسل،هذاةإأبو@اودوقال

3(،511)238/4@الأشرافتحفةفيإالمزينقلهفيماالئسائيوقال

2/2الرايقهنصب"فيوالزيلعي مرسل!.والصوابخطأهذا":21
لاغريبغريثخراسانيحديطلاهذاالحديط:عقبخزيمةابنوقال

أبيعندايضاالخبرهذاكانالئناني،موسىبنالفقلغيررواهاحدأنعلم
بغدادأهلبهحدثبنيسابور،بهيحدئنالمموسى،بنالفضلعنعمار،
العراقيينبعضخثرنيماعلى

6/4الكمالهتهديب"فيالكحمهنا(1) قولصالكابوفيم@33لا4
أحفظالم@اركفابنسماعه،يساريلاالكلاممذاأنعلىلحو@الجراحلنوكغ
السياني.مثلمنالأرضملءش

ال@عري.درواية(56)ناريحهفيعليهوقمت3(2)
يه.الئبيئعنمرسلأ،عطاءعنيروىال@ذاولفظهالدارقطيلقله(3)



سالواصالوضلتعلىضةلىلثشرك@ل@للإ

1داالباريلأفتحفيرجبابنوقال 4 8 أنهاحمدالإمامفكروكذا":6/

نقوللاأحمد:قالفليذهب،فاءإنويقول:به،يقولعطاءوكانمرسل،

."يخطبمنعلىكلهم،الناسذهبلوأرأيتعطاءبقول

المرسلة.الروايةرححواالفنهذاأئمةهمفهؤلاء

.(5670)الرزاقعبدرواهماالرجحهذايؤكدومما

3/3البيهقيرواهوما 0 سفيان.عنقبيصة،طريقمن1

صلىقال:عطاء،عنجريج،ابنعنوسفيان(الرزاق،)عبدكلاهما:

شاء@نومنفليذهب،يذهب@نشا.المنةقالثمالحيدبالخاسجم@التبيئ

مرسلأ.فليقعدهبقعد

يقول.كانلمجرالنبيئأنبلغنيعطاء:قالالرزاقعبدروايةفي

بالاختصار،معلولفإتهإرساله،علةمعالحديطهذاأنلييبدووالذي

فصلىواحل!يويمفيال@ه-يخ@ررسولعهدعلىعيداناجنمعأتهروي:ففد

فبهلكميجتمعقدبوئممذا@نيا؟ئها@لنلن!د@وقال:النهار،أولفيالعيد

ينصرت@نلمحبومنفليفعل،معنا@لجمعةيئهدلن@حبفمنعيد@ف

ها-/5المنجرأالبدرداطرقهواستيعابالحديثهذالتخريج

2"الأشرافتحفة"انظر: 37 / -2/022الراية!نصبو")5131(،4

2 2-8/19المسانيدداجامعو@2،1 6/6المهرقاإتحافوإ)9955(،0 6 0

(7160).

ر@ويهكونالإرسال@رجحوالارصال@لو@لفيهتعارضومما@

كدام،بنمسعرحدئناقال:الطنافسي،عبيدبنمحمدروىما@حفظ:

بوافييثحفهالنبيئأتتقال:الله،عبدبنجابرعنالفقير،يزيدعن

لعوض.ابتنرينوعواعا@بواكي!الررايات:أكلبفي(1)



=
@الفع@هد@لعللدي@لجامع

ضار"غيرنافعايجلغيرعاجلأمربعامريامغيثاكيئا@سقنااللهثم@افقال:

عليهمفأطبقت
2/2لاالعللفيالجامع"فيأحمدأخرحه: 2 بنوعبد)2202(،0

1لاوأبو@اود)5211(،حمبد /2الحبيرلأالتلخيصدافيكماوالبزار6(،1
2 3 1عوانةوأبوبتحقيقي،(41للااخزيمةوابن2(،17)1 2 3 / 2،)7252(

1/3والحاكم 3/3والبيهقي2،7 1/33بغداثالاتاريخفيوالخطيب5،5 6

9/1التمهيد!"فيالبرعبدوالنا،لم@/2الغربط.ودي 4 5
عنطرقمن

الإساد.بهذاالطنافسي،عبيدبنمحمد

جعلماالسقم،منوالسلامةالصحةفظاهرهثقات،رجالهإسنادهذا
يخرجاط.ولمالشيخينشرطعلىصحيححديث@المذايقول:الحاكم

بنيعلىأخوهعيدبنمحمدخالففقدمعلول،الإسنادهذاأنإلا

(7710)امم@/8لاالكمالداتهذيبفيالمزينقلفقدمنه،أوثقوهوعبيد

وأحفظإ،عبيدبنمحمدمنحديثاأصخقال:أثهآحمدالإمامعن
9/37@اوالتعديعالحرحدافيحاتمأبيابنونقل 2(21 فيه:قالأنه(31

مرسلة.يحلىوروايةدا،الحديثفيابيهأولادأنبتلمدوت

2/2@االعللفيالحامع@افيأحمدأخرجها. 2 فال:(2022)0
ولممرسلا،الفقيريزيدعنمسعر،حدثناتال:محمد،أخويعلىوحدثناه"

"خالفهبواكي،يقل.
محمدأ-خالفة-يعني

كما@يال@هعبدقالالمرسلة،الروايةالثأنهذاأئمةرجحوقد
2/2لأبيهالاالعللفيالجامعالا 2 يعني:الحدي@-بهذافحدثت":(2022)0

مسعرعنكتابهعبيدبنمحمدأعطاناأبي:لقالأبي،محمد-حديث
حديثمنأنكركأنهبثيء،هذاليرفيه،الحديثهذايكنولم@نسخنا@
عدلما.بنمحمد

حريمةاسلفط(1)



سارواصالوضلتميرضرلخترقى.لال@لل
-

2/2الحبير"التلخيص"فيكما"العلل"فيالدارقطنيوقال درواية:31

بالصوالمجه.أشبهجابر،ذكريخرمنالفقير،يزيدعنقال:من

1/33بغداد"داتاريخفيالخطيبوقال لملاا:/2العربط.وفي6

عبيد،بنيعلىأخوهورواهموصولا،مسعرعنعبيد،بنمحمدرواههكذا"

جابرأ@.فيهيذكرلممرسلا،لمجروالتبيئعنيزيد،صمسعر،عن

واللهخطأ،والموصولةالصواب،هيالمرسلةالروايةأنالآنتين

2/5"لأشراتالاتحفةنظر: 2 3/5"لمهرةاإتحا@ودا1(،143)7 9 7

2/12الحبيرأالتلخيصو")4383(، 8@االجامعالمسندو"2(،17)3 / 403

(2857).

ى.أضوبرهمنالحديثهذارويوقد

4/2احمدفأخرجه: 3 عنمرة،بنعمروعنسعبفطريقمئوعيره5

مرفلنلكعبرجلقالقال:السمط،بن@ئرجيلعنالجعد،أبيبنسالم

الله-خرسوذودعاقال:ك@رواللهرسولمنسمعتهحدلاحدئاكعببنمرةأو

وأعطاكلصركقداللهإنالله،رسوليافقلتفأتيتمماقال:ضضر،على

قالعنصدأعرصلهم.اللهفاحهلكوا،قدقومكوإنلك،واستجاب

قدقومكو)نلك،واستجابوأعطاكنصركقداللهإناللصرسوليافقلث:

كيركدفاطبقامريعامغبناغينا@سقنا@للهم@@فقاللهم،اللهفاثخهلكوا،

ئطروا.حتىنحوهااوجمعةإلاكانتفماضاراغيرنافعارائث

بنشرحبيلمنيسمعلمسالمأفإنبالالقطاع،معلولالحديثوهذا

لاالتحصيللأجامعفيالعلائينقلهفيماداودأبوذل@علىنصالسمط.

(218).

أبوالقاسمأبيلنمحمدحدثطقال:(1270)ماجهابنوأخرجه:

إدرش@،بناللهعبدحدثناقال.الربيع،بنالحسنحدئناةقالالأحوص،

جاءقال:عباس،ابنصثالت،أبيبنحي@عنحصين،حدتناتال:



-

@مد@للف@@لعللفي@لجامع

يتزودماقومعندمنجئتكلقدالله،رسوليافقال:مج@،النبئإلىأعرابى

دلهتم@9فاذ:نمالله،فحمدالمنبر،دصعدفحل،دهميحظرولا@ل@،لهم
أحذيأتيهفمانزلثتمر@نمهفرعاجلاكلفامريعاطبفامريئأئفافبثا@سفنا

أجا.قدقالوا:إلاالوجوهمنوجهمن
عهقالفقدحيب،عنعنةإلافيهيخىولابثقات،متصلإسنادوهذا

1"الثقات"فيحبانابن 37 مدلسالا.وكان":4/

هو:البا@هذافيالثابتوالحديث

2/3البخارئأخرجه:ما 3/2ومسلم0(،131)4 من)مأمأ97)4

اتهنمر،أبيبنسريكطريق
فرفعقال:وفيهبنأن@سمع

هوهذاو@سقنا@@للهم@سقنا،@للهثم@سقنا،لأ@للهثمفقال:يدبه،الله-لمجررسوذ

أعلم.واللهالمحفوظ،
مرصلا،كانمافيو@لالثقاتفيخالفالضعيفياتيوتد@

بنيون@عنمخارق،بنحصينروىمامئاله:ضعفا،الضعففيزد@د

السبيلماالله،رسولياقيل:قال:أنس،عنالحسن،عنعيد،
والر@حلقما.الز@د@اقال:)1(؟إليه

2/2الدارقطنيئأخرجه: 1 منالرسالةط.(2426)والعلميةط.7

الإسناد.بهذاعبيد،بنيون@عنمحارق،بنحصينطريق
ابنقالجنادة-أبيمخارق-بنحصينأجلمنضعيف،إسنادوهذا

ابنونقلالحديط.يضعالدارقطنيئ:الاقالة(2632)"الميزانلسان"فيحجر
ترجمةفيأيضاوقالا،باالاحتجاجيجوزلا9قال:حبانابنأنالجوزي

9:(8791)بعدجناثةأبواسمهمن
بالكذلط.متهم

عنهحصينفرواهعيد،بنيون@علىفيهاختلفأثهذلكعلىزد

موصولا.السابقبالإسناد

مرسلأ.الحسنعنيونى،عنفرويحصينوخولف



سال@اصلوضلاضتعكللالهضل@:لالصلل
-

مام.عنالراجم@3/9نصبفيإكمامنصوربنسعيدأحرجه:
لثربنهثمطريقس(133)المراشل!9فيثاودأبووأخرجه:

وخالدهثيمطريقمنالتفسيراجزء"اه(يهمنصوربنسعيدواخرجه:

لطحانا
(2)

)مقرونين(.

6وه/الفكر.@(5916)التفسير""فيالطبرئوأخرجه: 12-6 1 3

عليةابنإسماعيلطريقمنالكتبعالمط.
(3)

طريقهومنمم@3كئير":ابن@اتفسيرفيكماتفسيرهفيوكغوأخرجه:

.(15934)شيبةأبيابن

4/3لبيهقئاوأخرجه: 2 ولعلمبةاط.(2663)لهلمعرفة!،ا"وفي7

الحفريثاودأبيطريقمنالرعيط.(9165)
الثور@.سفيادعنالحفريمماداودوأبو)وكيع،كلاهما:

بنالأعلىعبدطريقمن(15935)شيبةأبيابنوأخرجه:

الأعلىعبد

لأعلى(اوعبدوالئوري،عليقعوابنوخالد،وهثم،)هام،ستتهم:

مرسلا.بهالحسن،عنعيد،بنيون@ص

اخر.بوجهالثوريطريقمنالحديثرويوقد

2/612والدارقطني3/33،2الكبير!الضعماء9فيالعقيليئفأخرجه:

4/33والبيهفيئالرسالة،ط.(2420)وقبيلالعلميةط. 0

بنعتابطريقمن

عنأمه،عنالحسن،عنعد،بنيون@عنالثوري،سفيانعنأعن،

به.عائة،

.(7312)أتقريبا"نبهنققي@وهر.(1)

.(1647)اققريسه"ثشهلثفوهو.(2)

لهأ.ا6)لالتقرببهحاطادنهقةومو.(3)

9التؤب"1ل@قةسعد.بنعمروهو(3 . ثأ.3

.(373يأالتقرب"نقتا"ومو:(5)



-
@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

."وهمحديثهفيالثوريعنأعين،بن@اعتابالعقيلي:قال

عن@ا@رويالمرسمل:الثوريحديثعقبالمعرفقا@افيالسيهقئوقال

ولي@موصولأ،عائشةعنأممطعنالحسن،عنيونى،عنالثوري،
لما.بمحفوظ

ابنوفكرها،جمابأسالاةزرعةأبوعنهوقالحاتمأبووثقههذاوعتاب
1وللأوالتعدي@المجرح@@انظر:ال@.الثقاتالافيحجان ابنثقاتو")25(،8
5داحبان 2 3 انكماالجراح.بنوكيعمنهأوثقهومنخالفولكئه8،/

ذكره.تقدمكماالحفريداودأبوتابعهرواية،علىتوبعوكيعأ

عروبةأبيبنسعيدالحديثوروى
(1)

عليه.واختلف

2/2لدارقطنيافأخرجه: 1 لة،الرساط.وي@142(لعلميةاط.5

1/4والحاكم 41-4 "الخلافأحاديثفيالتحقيق@افيالجوزيوابن4،2

مسروق،بنسعيدبنعليحدثناقال:العاس،بنعليطريقمن(1133)
عنعروبة،ابيبنسعيدعنزائدةأبيبنزكريابنيحيىحدثناقال:
موصولا.بهأنس،عنقتادف

@ا.يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيححديثهذا"الحاكم.قال

بهذاروي@اهكذاةمه@521ال@الخلافيات@امحتصرفيكماالبيهقيلو@
ط@النبيئعنالحسن،عنوغيره،قتاثةعنوالمحفوظالإسناد،

مرسلالما

الحديثهذا":(1254)عقب"التحقيق@اتنقيحفيالهاثيعدابنوقال

قتادة،عنسعيد،حديثيعني:الإسناد-بهذاالسننأهلمنأحذيخرجهلم

رفعهوأمامرسلأ،@لأالنبيئعنالحسن،عنقاثة،عنوالصوابأنس-عن

تيمية.ابنبشيخهعنىشيخنا@اقالهكذاو@.فهوأنسعن
كتابفيالقطيعيبكرأبوالبيهقيفكرهالذيبالطريقوأخرجهةقلت

.(0222)@لمربا"نققاومو:!(2)(2365)يسالتقرا"نقتامو.!ود(
4/33الكرى!السن@@يإالكلامهذادحووهو(3)



سالواصالوضلىتعارضلالثتركق@لالعلل
-

4/1"الغليلإرواءليإكما"المناسك" 6 بنالأعلىعدطريقمن1

عبد

4/33البيهفي 0

عونبنجعفرطريقمن

6وه/الفكرط.(5917)تفسبرهفيالطبريوأخرجه: 1 عالم.@3
زريعبنيزيدطريقمنال@

عنعرولة،أبيبنسعيدعنويزيد(وجعفر،الأعلى،)عبدثلاثتهم:

مرسلأ.بهالحسن،عنقتاقى،

واحتلصسلمةبنحمادقتادفعنبروايتهعروبةأبيبنسعيدوتابع

عليه

2/2الدارقطنيخرجه: 1 5-2 1 2ولاالعلميةط.6 ط.(41

1/4والحاكمالرسالة، 4 سلمة،لنحمادعنالحراني،قتادةابيطريقص2

موصولأ.بهأن@،عنقتاثة،عن
ا.يخرجاماولممسلمشرطعلىصحيححديث@اهذاالحاكم:قال

ع@سلمة،بنوحمادعروبةأبيبنسعيدروايةفكربعدالبيهقىوقال

وهمألا.إلااراهولا"أن@:عنقتادة،

أنعلىفيحملثلي@بلاللحديثتضعيففقال:إالتركمانيابنوتعقبه

فلكمئلوغيرهالبيهقىيفحلماوكتيرآإسنادين،فيهلقتاثة

واقد-ساللهعبدالحراني-قتادةأبوفيهضعيف،حديثهوقلت.

أبووقالعنطا،@اسكتوامرة:وقال@االحديثمنكرتركوه،"المخارئ:كهقال

لي@النسائي:إوفالال@،حدبثهوف@بالحديث،منكرفيه،تكلمواحانم:

الكمال،تهذبانظر:@@الحديثمتروكالمجوزجمانى:يعقوبوقالبثققه،

4/43 1(3626).

.(94لهالتقرسه1صدوق!1ومر(1)

.(7713)اتقريبه1نشهالتتتومو.(2)



@للف@الد@لعلل@لجامعفي

الحسنعنقتاثة،عنسلمة،بنحمادعنفرويقتادةأبووخولف

6وه/الفكرط.(5917)تفسيرهفيالطبرفي 1 عالمط.4
ديهن.بنالفضلطريقمنالكتب

6وه/الفكرط.(5917)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 1 عالمط.4
منهال.بنالحجاجطريقمن(744)التفسيرا9فيالمنذروابنالكتب،

عنقتادة،عنسلمة،بنحمادعنوالححاج()الفضل،كلاهما:

مرسلا.بهالحمن؟

أعلم.وا@هالصواب،هوالبيهقيفكلام
أخرى.وبرهمنالحسنعنمرسلاالحديثوروي

هثام.عن(43للأتفسيرهفيالرزاقعبدفأخرجه:
9"الراية@انصبفيكمامنصوربنسحيدوأخرجه: بنهثمعن3/

بثير.

6وه/الفكرط.(5915)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 1 عالمط.1
جرير.طريقمنالكتب

منصور.عنوجرير()هيم،كلاهما:

6وه/الفكرط.(5917)تفسيرهفيالطبريةوأخرجه 1 عالمط.4
الطويلحميدطريقمن(744)التفشر@"فيالمنذروابنالكتب،

6وه/الفكرط.(5914)تفسيرهفيالطبرئوأخرجه: 1 عالمط.1
صبيحبنالربيعطريقمنالكتب

مرسلأ.بهالحسن،عنلربيع(واوحميد،ومنصور،)هثام،أربعنهم:

قنا@ة.معمقروناجاء(1)

.(18)مالتفرباالحمظايسئعدو@،وهو.@2@



سالواصالوضلتعلىضلالخترك@.لاللل
-

/2الدارقطنيسننتخريجها:لتمامانظركثيرة،أخرىطرقوللحديث

2 15-2 الباب.أحاديثتضعيففيالعلمأهلوأقوال1،8
عالمط.وه/716الفكرط.ل@295(عقبتفسيرهفيالطبرئقال
الزادبأتهنلكفيغ@رواللهرسولعنرويتالتيالأخبارفأما@الكتب:

فيبمثلهاألاحتجاجيجوزلانظر،أسانيدهافيأخبار@إتهاوالراحلف
الدين

9الرايقهنصب"فيالزيلعينقلهفيماالمنذرابن يثبتلا".3/

عنالحس@،روايةوالصحيحمسندأ،والراحلةالزادذكرفيهالذيالحديث

مرسلأ@ا.@لثبيا
2الوسطى!الأحكام"فيالإشبيليالحقعدوقال 5 8 / فكرمابعد2

يحتحإشادوليى@يها9أس:حديثصمنهامنالحديالهذارواباتعدة

إرساله!.@اوالراجح:(712)داالمرامدا@لوعحجر@يابنوقال

الحسن.عنالمرسلةالروايةالحديثفيماأصحأننرىهذاومن

التلحيصو"2،2-6/19المنيراالبدرو"9،/3الرايقهنصب"انظر:

4الحببر! 8 2 / 4ولمما37)لماها/المهرظإتحات9و)459(،2 4 2 /7

6و(8172) 93 / 1 7(652 4/1"الغليلإرواء9و0(،3 6 )ه@9(.0

@@هع@@



@الف@لئد@لعللفي@لجامع

ل@ا@إيع-

والرفعتعار،دن@عالو@ف6

ةأيالمفعول،بمعنىمصدروفووقف،للفعلمصدرالوقف:

مؤقؤف

أفعالهمأوأقوالهممن@الضحابةعنيروىمافوو@لموقوف:
جم@.اللهرشولإلىبهيتجاصزولاعليهمفيوقفونحوهما،

أي:المفعول،بمحنىمضدروهورفع،للفعلمصدروالرفع:
عيهداللهرشؤلإلىأضيفمافووالمرئوع:مزنؤع

كثيبرفيوجدطبيعي،أمزووقفارفحاالأحاديطبعضفيوالاختلاف
عندنظرمحلهكذا،بهيحتلفاتذيالواحدوالحديثالأحاثيث،من

تم@،النبيإلىمرفوعارويحدلأوجدواإفاالمحئغينأنوهوالمحدفين،
إزاهالنتاديقففهناعليه،موقوفأنفسهالصحابيعنرويقذعينهوجدوه
أوالوقف،والضوابالرواةبعضمنخطأالمزفؤعكونلاحتمال@لث.

والوقفللموفوفعلةالرفعإنإدالرفع،والضوابخطأالوففكونلاحتمال
وخلاتنظرمحليكودفإئهما،حديثديهذأمثلحصلفإذاللمرفوع.علة
العلل.بقيةمنخاليأنظيفاالسندكانإناسيماولاالعلماء،عند

الوصلتعارضمسألتي:بينيفرقوالممعاصريناأنبالذكر
يكادلامنهمكثيرأوجدتإننيبلوالرفع،الوقفتعارضومسألةوالإرسال

منوالزياثةفلان@ازادإلى:فزعحتىالمسألتينفيفيهاختلفحديثايجد
تصحيحإلىأ@اهمماودثارهمشعارهمالعبارةهذهفكالت"،مقبولةالثقة

لوفع.ماثهاللغقهالظر@مثاير(2))وقف(.ماثةالعرساللسادانطر.(1)



فعلر@االوقفضتحكللالخترك@:لالعلل
-

بالوقفالحديثإعلالأنأيضأوفاتهمبالاختلاف،الجهابذةأعلهاأحاديث
ابنشيخهعنالعلاثيالحافطونقل"ةالحافظقالبالإرسالإعلالهمنأشد

والوقف،والرفعوالإرسال،الوصلتعارضمسألتيبينفرقأتهالزملكاني

فتكونالمتنفيزيادةالرفعولب@فتقبل،الثقةمنزيادةالسندفيالوصلبأن
صحابيقولمنكانفإذاعح@،النيئقولهوإنماالمتنأنذلثوتقريرعلة،

صلكونهمنافالصحابيقولمنكونهلأنله.منافيأفصاربمرفوعفليس

منكونهفيللآخرموافقمنهمافكلوالمرسلالموصولوامالمجت،النبيكلام

لاالسندفيزيادةتجولإلىيدفعالذيالشاهلنف@وعليهيثيههالبيكلام

النقاداحكاماختلفتوقديقله،لمكيمللنميكلامنسبةإلىيقودناأنيجب

يأتي:فيماأقوالهموخلاصةووقفه.رلحعهفيالمختلفالحديثفي

ساكت،وغيرهنثتراويهلأنبالرفع،للحديثيحكمالأول:@لقول

فلكعدواوقذخفي،ماعلملأنهالافي،علىمقدمفالمئبتنافيأكانولؤ

الفقهأهلأكروقؤلالمحدئين،منكثيرقولوفوالثقة،زياثةقبيلمنأيضا

روىإناالزاويأنالجمفورعليهائذيالضحيحلاالعراتي:تالوالأصول

مذازياثة،الر@عحالةفيمعهلأنللرفع؟فالحكموموقوفامرفوعاالحديث

ظهرتأودليلالناقدلدىقامإفاإلاالحديعاأهلعندالمرخحفو

والوقفالرفعتعارضأما"الزركثي:وقالالوقف،معهايندمجفرائن

لأنهالرفع.منالثقةرواهلماالصحح-ابنقالهكماالأصح-علىفالحكم

"راوينإلىبالن@ةهذاساكتوغيرهمئت

2/6حجر!ابى@كت@اسطر: 9 4و.5 7 وثكرتهثكرهسبقالكلاموهداشحقيقي،1

للفائدة.استكسالأما

1/1الأصولهحا@عردمقدمةشحمثي،ك@2ا/رالتنكرقاالتصرةدانرحالطر: 7،0

2/2المحصوولو@ا،ثاا/المغيتأراللنح 29-2 04الكمايةوإ3،0 والنرح1،7
2أالسيوطيألفية 9

1الميشه@تحفيالخاوينقله 9 5 /1.

3المحيط!البحر" 9 7 /3.



-

@ئدثللف@@لعلل@لجامعلي

العالةتبعربماالرافعولأنمتيقنلأئهللوقف.الحكم@لئاني:@لقول

الحديثأهلأكثرذهب@اليهالجاثة،وسلك

انإلامقبولة،الئقةمنوالزيادةزيادة،فالرفعالتفصيل؟@لثالث:@لقول

الحاكمقولوهذاغلطهلظاهرواحد،وير@عهالأكثريوقفه

ثالضحذثي@عدالعملعليهالذيفووالأحفظالأكتربروايةوالترجيح

ةللصوابوأقربواصحوأحس@اتقنثقات-كانواإذاالجمع-روايةلأن

وابنومعمرمالكثلاثة:شهابابنعنالحفاظ"المبارك:ابنقاللدا
الاخرإقولوتركنابه،أخذناقوليعلىاثناناجتمعفافاعيينق@

فبهمالقولكانحديثإسنادفياختلفوا@االجماعة!إن"العلاثي:قال
بأنالمغنى،جهةمنأيضأهذاويترجحوالأتقن...للأحفظأوعدثأللأكثر
لصحةمقميىهوفيماالاختلاتوعندالظن،غلبةعلىالواحدخبرقبرلمدار

والسهو،الغلطعنلبعدهمعدثأالأكثرقؤلإلىيرجعلتحليله،أوالحديث
قؤللىف@الحددواشوىتفارقوافإنوالإتقان.الحفظفيالتساويعتدونلك

أهلعندبهاالعملعلىمتفققاعدةوهذهإتقانأ،والأكثرالأحفظ
لحديثإا

بأنهاأعلتالتيالمرفوعةالأحاثيثذكرنالاولورجب:ابنوقال
الرواةبعضعلىواشتبهتكعبعلىأوسلامبناللهعبدعلىإماموقوفة
الأمر@الطالفرفعها

(2)

3)

1/1صولها،جاحرالصدمةالكفايت@0114،انطر@ ا،مماا/المغيشهودفتح7،0

.29السيوطي!أليةولثرح

2والدكرظالتبصرةلنرحانظرة 33 / 1/1المغيشهقحو"شحقيقي،1 و@ترح9،5
.29البرطي،:ألمبة

6الكبرىاالالئشفيالتساتيئعنةنقله 3 2 / (8302)والحلصيةط.(7202)عقيب1
@يالحلاتيعةونقلهالرسالة،ط

3الفراتد!.نظم@ 6 الزفرقيعلمأخقاظةبلفظ7
منفنمرحلينبقولأخذنااحتلفواف@ناعيفوالنومعمرسالكتحتة.

المرائد،لطم"
03 .3/014الباريادلتح(5).67



والرفعالوكصضتحكللالترك@:للعلل
-

أئةعلىوالمسندالزاوي،مذهبعلىالمؤفؤفيحمل@لرابع:@لقول

بلفظفيجيبمسألةفيالثرعحكمعنيسألأنأوتعارضفلاروايته

قالاسنده.السماعمجلسفيكانأوبالدلي@طولبإناثمالحديث،

ضعفأ،الحديثفييؤنرلاوالوقفالرفعفيالروايينلأاختلافالخطيب:

ويذكره@،البيإلىويرفعهمرة،الحديثيسندالصحابييكونأنلجواز

الوجهينعلىعنهالحديثفحفظيرفعهولاالفتوىسبيلعلىأخرىمرة

قالالأحكام،بأحاديثالحالظقيدهالأخيروالمذ@@جميعا..

بأحاديثهذاشيخناخصالكنالخطيب:كلامنقلهعقبالسخاوي

نوجبهفييعنينظر،إلىفيحتاجفيهللرأيمجاللاماأماالأحكام،

مماوأيضا"رفعهوقدسيمالاالرفع،حكمهأنتقدمفقد@الاالإطلاق

السد،اتفاقحالفيتكونالمذكورةالاختلافاتعامةأنعليهالتنبيهينبغي

اتحدإذاالهاثيعبدابنقالهكماالخلاتمحلإنثتم9السخاوي:قال

@ما...صثقةنىإذاالاضفيأحده@ايقدحفلااختلفإذاأماالسند،
@4

فيعلبهومىالأولالفؤلالأفوالهذهمنالنووقيالإمامرجحوفذ
سيرين:لابنحديثعنالدارقطنيقالكمابه.القؤلمنوأكثرتصانيفص

يرفعهذامثليفعلكانسيرينابنلأنةأصابفقدوقفهومنصحيحالرفعه
سيربنابنعاثةعرفتوفدصحيح،صرفعه9أيضأ:وقالأخرىا.ويرقفمرة

نوقيا،الحديثرفععنتوقفربماأثه

بعضهمفصحح"فقال:الأصوليينعنالسخاوينقله@لخاص:@لقول

1المغيف@فغانظر:(1) 9 5 / 3وا/الحلمية.@1 1 الخصير.ط.1

4بفا:لكفااد(2) 17.

1المحيشا@قح(3) 9 5 / الخضير.ط.وا/113العلميةط.1

3والحل@يةطا/591المغيتدنتحيكأ 1 1 / الخفير.ط.1

1والالتقرببه1/3،4ضنلم!صحيحعلىالئوويثرح"@دمةانظر:(5) 0 71 0 8

1/2لارنادهولابتحقينى، 0 2

.@831و@1@0831@03-01/92الحلل(6)



-

ال@لفعائد@لعللفي@لجامع

أكئر،منهوقعبماالمسألتينفيالاعتبارأنوأتباعه-الديخفخركالإمام-
0،0التعارض.كليهمافيالحديثأئمةقولمنالراجحأنبعضهمصزعم

لاأئهمونقا@صم:المحدئيخجهابذةصنيعمنلي-ظهروالذي

بلوهلة،لأولالنحوهذاعلىفيهاختلفالذيالحديثعلىيحكمون
الروايةيرجحونفقدبه،يليقبماالحديثعلىيحكمونثمويقارنونيوازنون

والقرائنالمرجحاتحسبعلىالموقوفة،الروايةيرجحونوقذالمرفوعة،
يندرجلاهذامثلفيالمحدثينحكمفإنهذافعلىةبالروأياتالمحيطة

نفبساكلامأهناوأنقلالأحاديط،جميعتحتهاتقعمطرثةكليةفاعدةنحت

وبمراجعةمطر@أ،قانوناليىفلكإن@اةقالالزركثينقلهالعيد@قيقلابن

روايةمنالحديثيروونفإثهمنقول،ماصوابيعرفالحزئيةأحكامهم
لمخالفةبصحته،الحكممنتمنعهمفيهعلللهمتقومثمالعدول،الثقات

ظنغلبةأنفسهمفيتؤئرقرينةقامأومنه،أحفظهووم@للأقل،كئيرجمع
واحدقانونعلىنلكفييجرواولمرفعأووصلالذيهوكان@)نبغلطه،

القواعدهذهاطرادإلىالناسوأقربةقالالأحادي@.جميعفييستعمل
الظاهر،أهلبعض

حسبعلىمتفرعةووقفهارفعهافياختلفلأحاديطأمئلةوسأسوق

المحدثي@.ترجيحات

صحيحة:الزو@يتينكلتاوكانتيوقفهرفعهفيما@ختلفنمئال@
قالالجارتح@.بولويغسلالغلام،بولمن@ابنضحز@ه:عليئحديث

وأوقفهقتادة،عنالحديثهذاالدستوائيهشامدلرفعالترمذي:لإماما
يرفعمداولمقتادة،عنعروبةأبيبنسعيد

ووقفه،رفعهفياختلفانهإلاصحيحإسناثه"حجر:ابنالحافظوقال

1المجشهالفتع 9 5 / الخصيرط.را/113العلميةط.1
.(61")عفالزمذلمجأالجامع(3)2/6"الزركيال@كت



لرفعواالوقفصتحكللالثترك@:العلل

@االدارقظنيئوكذاصحتهال@خارئرجحوقذ@رساله،وصلهوفي

أبيحذثنيقال:هامبنمعادرواهاةالمرفوعةوالرواية
بنعليع@أبيهعنالأسودأبيلنحربأبيصقتادة

عافومرلب،طا

منإلاع@ط،اليئعنيروىنعلمهلاالحديخثلالوهذاالزار:قال

كيررواهوقذ@أيهصهثام،بنمعاذأسندهدات@االإسناد،بهذاالوجه

موقوفأ"عليئ،عنأبيه،عنحرب،أبيعنقتاثة،عنهنام،عن
بالرفعهاممعاذسنفردعلىحكمهفيالبزارإطلاقأقول.
الصمدعدتاسعهفلك،علىتوبعقذمعاذأإنإذةصحيح

هذا

معاذ

(8)

1الحيرالالنلحبص 87 / 1(33)

)صدوقالبى،سك@وقذالمصري،الحستواني،اللهعدأبيبرفاممعادسفؤ

02)مةماتومها،زنجما (6742)"لأاققربمأ0

لكرألوحغمرءصردموحلفلودتتملمهملةشر-الله.عدأبيسمامفو
سعدلابناالالطقاتالظر:اهأ.روهة@تنت،لثقفالدشواني،الصري

2ك@972- 7لاالتقريبهواا،مما/1هالحماطودتذكرة8،0 29).

ماتنبت(،)نجفة،السمري،الحطا@أبوالمولي،قالةسثحامةلنفتاثةفو

.(4551)الكان@هأمأ@17)رقبلاهأ،الهشةكهلأ

وقيل.محص،اسمهفيل:)نقة(،السصري،الحبلب،الأصودأبيسحربألوفو
دمنمنالمطوعيروحاء)2408(،الالتقريسهاهأ.08)@سهماتعطاعط

الرمالةط.الدارقطنيا
"")

خطأوموأيمهصالأسر@بي

لالصمالدؤلي.ولقاد.الخنالةءوسكردالئفقنةسكسرالديلي-الأسودأئوفؤ
لنعنروويقالشفيان،عئروشسطا@اسمهالصري،@مفتوحةممرةبحلما

لتقفعفروسغتمانأوغثمان،بنعنروولقالنججما،لالتصغيرويقال:ظالم،

(7مما.)"القؤبمأ.إ6لاسنةماتمحضر@أ،لافل،

1/9حمدأخرحها( والترمدي5(،52)ماحهوالن7(،3لهثاؤدوأبر37،1و7

1ةالكبيرعللهودي 4 حزيمةواس)703(،يعلىوألر)717(،والزار)52(،1

1/9الممالي!الشرحديوالطحاويبتحقيقي،(2اله )765(،الحلجةط.وفي2

1والدارقطيا(،ك@5)حادوابن 2 8 / الرسالة،ط.(468)والحلميةط.1

1/1لحاغوا 65-1 2/4لهقيوا6،6 @296@لعويوا1،5

.(717)عفالرخار،لالحر



-

@الف@لئد@لعللفي@لجامع

الوارثعبد
(1)

الدارقطنيئ-قرلنف@لذاوالدارقطنيآحمدعند
أبيبنحربأبيعنتتادفيرويه"قال:حينأ@قكانالترمذي-وقبله

معاذابنهروايةمناللهعبدأبيبنهثامرفعهأبيه،عنالأسو@

لأهامعنغيرهماووقفههام،عنالوارث،عبدبنالصمدوعد

أبيعنقتادة،عنعروبة،أبيبنسعيدرواهاالموقوفة.والرواية
موقوفأفذكرهعلي،ع@أبيه،عنالأسود،أبيبنحرب

جهابذةصححهمرفوغالحديثأنعلىصحيحإسناث@االموقوفةفالرواية

حبانوابنخزيمةوابنسبق-كماوالدارقطي-الخاريالفحذثين:

المنذريعنالمعبودعونصاح@ونقلوالحاكم
(9)

الئخارفي:قال9قال:

(2)

(3)

(5)

(7)

منةتوفيسعيدبنالوارثعبدبنالصمدعدالسريالتميميممهلألوهر

3ولالالطبقاش@انطر. 9/5اللاه!علامو@س@ر(0،0 /2لذمبهاشذراتو@1،6

.1/76التد!1لى

1"الن@لي 2 8 / الرسالة.ط(469)والعلمةط.1
1ا-مم@/4"الذارفظيئعللإ 8 5

.(495)س

ص(1292)سي@ةأبيوابنمطر،برعنمانطريقسيث@41(الرراقعدأحرجها:

بنيحيىطريقمن214/،واليهقي)773(،ثاؤدوأبرسليماد،بنعدةطريق

عرولة.أبيبنسعيدويحأصودلمف)عنان،نلانتهم:

عنةفيثقلناأناالابلمظه،علنهيحكملنمأتةعلىتجحقيقي،(2)كهصجحهفي
8الحديثا.عليمالاختصارليكتيربنالحمادقالكالهفيالصحةلالرامه 2

وقالحبات.وابنحريمتمكالنصحتهاآصحابهاالتزمأخرالوكتثةلتحقيقي
2الضح@حعابنكابعلىنكتهثيححراب@الحالط 9 1 / 1وة1 0 حكم"ةبتحقيقي6

أنعلىبها".الاحتججعلاحيةجادوابنخزيمةالنكبلياتتيالأحاديت
عليه.التقدمابغصييماالكتاب

السابقالهاث@والظر)5731(،صحيحهفي
1/1لالسشلوك،لحي 61 66.

الأصل،-الايرالمندريا*عدبنالقويعدلنالعطيمعدضحمدأبوهو



لرفع@الوقفاتدروضللحثترل@:لىلعلل
-

"حافظوهويرفعه،وهاميرفعهلاعروبةأبيبنسعيد

موقوفاصحقدائهمعالحديث،هذارفعالأئمةصخحهكذاأتول:

عشدهمالحكمفإنووقفه،رفعهصخإذاالحديخطأنعلىيدلوهذاأيضأ.

الرفعأنعلىتدلقرائنقامتإذاإلاالموقوفةالزوايةتضرولاللرفع،
خطأ.

سبق@لموقوفة:@لزوايةفيهتترجحلمامئالوهو@خر:نموذج@

قاعدةتحتيندرجلاوالوقفالرفعاختلاتفيالحكمأنذكرتأن

وفلكالمرفوعة؟الروايةتترجحوقدلموقوفة،الروايةاتترجحفقدكلية،

مختلفةالمرجحاتوهذهبالرواية،المحيطةوالقرائنالمرجحاتحسب

إلىوماالألزمأوالأكثراوالأحفظ،روايةتترجحقدإذمتفاوتة؟

ومماوصيارفته،الحديثنقاديراهااتتيالمرجحاتمنفلكغير

الموقوفة:الروايةيخهرجحت
أبيعنفط،ال@بنعامرحذثنيقال:حبيببنعائذرواةما
وجههوغسلئلاثا،واستثىفمضمضبوضو:،علياتيقال:الغريف

ننمرجليه،غسلتتمبرأسه،مسحنتمثلاثآ،ثلانأوفواعيهيديهوغسلثلانأ،
ل@مذاقال:ثئمالفزان،منشيئاقرأثثمتوضأ،كوراللهرئؤلرأيتهكذاقال:

ولا@يقما.فلا،ناقا@لجنثبجنبلي@لمن

5ياشةرلد= أليرالسشهس@مصحيحراخصره،المحممصنماتهمنه@،8
سه656)دسةتوفي@اودا،

انطر
3

23/93اللاماأعحمالسير 5/2الحر"رإ3،2و"1 @الحفاطتدكرةو@3،2

1الكون(1)

4

1/1@مجود" لبخه.مةمحضالأكنرأي(2).45

أحمدأبورسمهملةءاللامولندبدالميمبفتحالمحح-سبربعاندفر(3)

@3117@اتقريب@،لالثغرمييمدوقثام،أسوسال.الكوفي،

المراسيالهمداني@اء-و@خرهالئغحمةلفتحالغريف-ألرحليففبناللهعيدئولكأ

2للالتقريماد@بالغرميعدوقالكوفي. ى8



-

يللف@الد@لجامعفى@لعلل

حنبلبناحمدلإمامارواة:
(1

الفسندفيوالئسائيوالبخاري

محاليإ
(3)

وارضياءيعلىوأبو@
()

بنعاثذطريقمنجميعهما@قدسي

الإسناد.بهذاحيب،

الأخير.طرفهالحديطهذامنيهمناوالذي

شيبةأبيابنأخرجه:فقدالحديخث،هذافيعائذخولفوقذ
(7)

عن

والدارقطنيالنخعي.اللهعبدبنشريك
(8)

هارونبنيزيدطريقمن

والبيهقي
(10)

المنذرابنوأخرجه:حي.بنصالحبنالحسنطريقمن
(11)

والبيهقي
الرزاقوعبداللهعبدبنخالدطريقمنأيضأ(12)

(14)
سفيانعن

(3)

(5)

(6)

9)

1/1الصنشد!"في @يالمريطريقهوس0،1
2الكماللاب@ط@ 7 / 4(27"3)

ألفاظهصحضمختصرأ(275)137الكبير@6/التاريحإ

2الكمالهطنيب"فيكما 7 / 4(3027).

.(365)مسحيفي

السعديأحمدبنالواحدعدبرضحقدالديرصياءافهعبدألوالحالطمو
5لالسةولدالمقدسي، المختارخأوالالأحاثيت"الأعمالفصانل@مصثاتهصهأ،6
لملأمأ3)سةتوميالمحذثين!،ودماقب

23/1النلاطعحمسير(و@4/401،4"الحما@تدكرة@اصظر. 2 1و6 والالداية2،8
13/1يتالنهاوا 43.

2/2رقالمحتاا"في 4 .(622)و(621)4

(1097)مصمهكي

1سه@ي 1 7 / الرمالة..@(425)والحلميةط.1
سنةولدنققيةالواسطيمرلاممزافانهرودسيزيدسالسلميخالدأبرمو

3سحداسطقا"الطرمأللا.2@سةوترثياهأ،18) 1 4 أعحمولسير7،/
.2/61الن@بهشدراتو"3،7وا3هي@9عاافي

ديا(يا@1/9الكبرى"دالث@في
.(619)لأنرالأوسطاا@

1/9الكبرمحهالن@في

تجت@ثقةمولاهم:المرنيالراسطي،الطحانالرحم@عندبىاللهنجدبرخالدئر
ا@أ82)سنةتولحي

2/3الكمالهد@هديبا@ظر: 5 1-3 5 .(1لهلأ7)ودالت@رسه)9061(،2

.(1306)المصن@ه@في



كعوالرالوقفتحلىضلالترك@:لالملل
-

المنذروابنلثرري.ا
(1)

الأشعث.
والخطيبإسحاق.عن

(2)

أبيبننصيرطريقمن

بنصالحبنوالحسنهارون،بنويزيدالله،عبدبن)شريكسبعتهم:

عنرووهونصير(،@سحاق،الوري،وصفيانالله،عبدبنوخالدحي،

طالب،أبيبنعليعنالهمداني،الغريفأبيعنالسمطبنعامر

تومو

فقالالوفف،الذارقظيئالإمامصححوقذةوأولىأصحالجمع

عليئإعنصحيحفو"الموقوفة:الروايةعف

ماوحفظأ:عددأمنه@رئقهممنوخالفالر@يم@رو@ومما@

كان@التببئانأنى@به:عنحميد،عنالعوامبنعبادروى

الثفليعجبه
1/3الطبقاشه"فيسحدابنأخرجه: 3/2وأحمد0،0 والنرمذي2،0

ه(،يعهكيهاالنبيأخلاق"فيالثخوأبوبتحقيقي،ا()كهالشمائلا"في

4/1والحاكم 1 5-1 5د"الإيمانشب"فيوالجيهقي1،6 العلميةط.(92

(2019)المختارق@6/84فيالمقدسيوالضياءالرشد،.@(5524)و

به.حميد،عنالعوام،بنعبادطريقمن(2020)و

مي(2)(620)الأنرطةالأو@"في(1)
11/1سعلادأن@يح" 47.

نفةالسحدي.التميميالطاسويقال:السم@بنعامرالكوفي،كانةألومر(3)

2الكماال@4/وشهذب12،5ولانظر@الففاش@ (3091)والالتفرب@ه،.27)7

سرالمنبتالعبياعامريلح.االرزاقلجدالمصن@ا"مطوعنيتحرتوتد

التخريج.صاثو
1/1التازفظنيالشن@لا( 1 الرمالةط.منالدارةه@سقطتوقد7
عاد".بىعاد"بلىالحلحيةطللميهتيالإيا@الصصفيتحر@(5)

بقيمالانهالرمديشيحالدارميولسره1/،12النهايقا"فيكماالثريدموالنفل(6)

ليالكلحةهنهنصحفتوتدلالشانل،.ميكماالطماممن
بلى@هاليأحلاق"

@الحديثضحصانهسيصىبنمحمدلنيحىالسحققصغسوءوشلالبقل،

السصحفة.اللفظةمذه



-

@ئديالف@@لعلل@لجامعفي

إذالعوامبنعبادرفعهفيأخطأوقدبالرفف،معلولحديثهذاة@قول

عمر...إلىالطعامأحبكانبلفظ:موقوفاورووهمنمعاوئقهومنخالفه

ط.(5524)والعلميةط.(5924)عقبالإسمان!@ثحبديالبيهقيقال

."رفعهفيعبادخولفقدالحديث@ال@ذاالرشد:

ووهيبحمادموقوفارووهالذينمنلقول:
(1)

سعدابنأخرجه:فقد

3/2الطبقاشه"في العلصيةط.(5925)"الإيمانشعبفيإوالبيهقي4،2

قال:أن@،عنحميد،عنووهب،حمادطريقمنالرشدط.(5525)و

البيذإلهالثرابأحبوكانالثفل،عمر@هإلىالطعامأحبكان

أعلم!.واللهقبله،الذيمنأصحالوهذاعقبه:البيهقيقال
"فيالحديثفصححالألبانيالعلامةأخطأوقد

الجامعأصحيح
4لا فلمهناكإلىرجعناوقد(4217)المصابيح!مثكاة"علىوأحال(97

تحليقهفيالحديثفصححالأرنؤوطشعيبالثيخأخطأوكذلثشيئأ،نجد

2الأحمديالمسندعلى 6 / 21.

1/377الصسند"أطراتوا6(،9لا1/377"الأشرافتحفة9وانظر:

1/6المهرمأولأإتحاف2(،05) 6 .(401للا6

عنحسان،بنهامعنيونمى،بنعيسىروى@خر:مثال@

فليس4القيذرعهدلمنمرفوعأ:@عةهريرةأبيعنسيرين،بنمحمد
@ا.فليقض@سنقاءومن4،قضاعليه

ريخلتاا"فيريلبخاوا)9271(،رميلداوا4،لما/2أحمدخرجه:أ
1/9الكبيرلما 02)داودوأبو2(،15)5 6للاماجهوابن8(،3 والترمذي1(،7

عا@منأوثقمنهحاواحدوكل(1)

3/2رالتحديلادالجرحانظر: 5 9/4و(9675)6/101و(58131)5 6،)31851(

4/5و(4661)2سالك@اال@2/نهدبو (8364)405وول@ه)س.2

والنعيروالخطة،والحل،والرلي@الت@ر،صلأضربةاسيعملمادرهرالنبيذ:(2)
لثد"لاالذيالحلولالنيذأرادال@نماالبيهقي.وتال7،/5الالنهايقاذلش@.وعر



لرفعواالوكفتعلىضولثمترك@لال@لل
-

4أبيهمسندعلىزياداتهفيأحمدبناللهوعبد2(،07) 9 8 فيوالنساثي2،/
)583(،الجارودبنوالة،لرسااط.(7113)والعلميةط.(0313)الكبرى@"

الآئار"معانيداثرحفيوالطحاويبتحقيقي،(1961)و(1960)خزيمةوابن

فيوا(هلأ.)لهالاثار"،مشكلشرحوفيإ(3333)العلميةط.وفي2/97
53)الأخيارلاتحفة@ ط.2/831والدارقطني5(،813)حبانوابن1(،6

2و(2273)والعلمية 2 1/4والحاكمالرسالة،ط.(73 /4والببهقي2،6

يروالمزي)5571(،والبغوي91،2
1(،430)2/152لاالكمالتهذيب"

1@االتعليقتغليق"فيحجروابر 7 6 بهذايوصبنعيسىطريقمن3/

لإسناا

غياث:بنحفصتابعهيون@،بنعشىتوبع

1للأماجهابنأخرجه. بتحقيقي،(1961)عقبخزيمةوابن7(،6

4والحاكم 2 6 2والبيهقي1،/ 1 9 / عنعياث،لنحفصعنطرقمن4

به.سيرين،بنمحمدعنحان،بنهئام

وابنخزيمقعابنمهم:العلماءبعضصححهالحديثهذاأقول:

"فقال:"لأالمستدركفيوالحاكمحبان،
لموالثجخينشرطعلىصحيح

منالعديهايضاصححهوكذاالسنقا،شرح"فيوالبغوييخزجاط،

شعبواليئخزيمفابنعلىتعليقهفيالألبانيالعلامةمنهم:الحعاصرين

تحليقهفيعوادبثاروالدكتور"،الاحمديالمسدعلىإتعليقهفيالأرنؤو@

بالوقفالحديثهذاأعلواالمتقدمينجهابذةسجدبينماماجه،ابنسننعلى

الوففالحديثفيوالصوابحسان،بنمه@أوهاممنوعدوه

مننحرفهلاغريب،حسنحديثهريرةأبيحديث@الترمذي:قال

حديثعنإلا@،النبيعنهريرة،أبيعنسيرين،ابنعنهئام،حديث

منالحدبثهذارويوقدمحفوظأ.أراهلامحمد:وقاليونى-بنعيسى

ابنونقلإسنادطيصحولاعبهرو.النبيعنهريرة،أبيعنوجه،غير

يدل-مانقل3لالحسن،الحديتعلىحكمفهرعدرهيخالفعجزهالترمذيكحم(1)



=

@لف@لندي@لعلل@لجامعفي

فيهووليسعيسى،بهحدثقال:اأنهأحمدعنمهناعنحجر،
حديئ@!منهوولي@ديه،غلطكتاب

يعني:له-قلت9أيضأ:وقالمحفوظأ"يكونألا@نخاتةداودأبوقال
منلي@قال:هريرة؟أبيعنمحمد،عنهثام،حديثحنبل:بنأحمد

."محفوظغيرأنهيريد6:إ2/9"السننمعالم9فيالخظابيوقالط،شيذا

ثاودأبوأخرجهوقدالقردوسيحسانبنهامبهتفرد"البيهفي:وقال

@خروجهمنرويوقدمحفوظا..يراهلاالحفاظوبعض"السنن"في
2/4الراجمهنصب"فيالزيلعيونقلمرفوعا،،هريرةأبيعنضعيف، 4 عن9

"راهويهبنإسحاقلامسند
(2)

أنالبصرةأهلزعميون@:بنعيسىقال"قال:
مثاماأنا.صرةأ@لالزعمالدارمي:وقال@،الحدي@هذافيوهمهثاما

أنحسان:بنهئامتوهيمووجههاهنالما،الخلاففموضعفيميأوهم

ولمالبخاري:أقالهثام،فيهتوهموهمورفعهموقوفا،محفوظالحدي@
رفعه،هريرةأبيعنأبيه،عنسعيد،بناللهعبدعنهذايروىو)ئمايصح،

بنعمرعنيحيى،حدثاقال:معاوية،حدثناقال:صالح،بنيحىوخالفه

يخرجفإنمايفطرفلاأحدكمقاءإفاقال:هريرة،أباسمعثوبانبنحكيم

(2)

المئالوهذاعند@محلولالحديثأنيدلماو@كرمحلول،الحديثأنعلى

أو"سس@الترسدي.فهقالمماالصعيفةالأحاثيثبمرصكمروجودونظراؤ@
"

الترمدي:ميهقالماكلأدكليلحكميحكمالناسلحضجعلغريساحسن
@استقراعملأنحطاؤمحصومداعمل@صعي@فهوغرلبهحسنأو@سى!

عليهاأطلقمماوالحانالصحيحةالأحاديثمنالمناتلوحودوفلكتامأ،يكن
"أوحسن،مصطلحإ

يكونأنبالأحكامعليهتبنىالذيوالاستقراءغرسهحسن
كية.وتكرنالقاعدةتظردخىتامأ

مناللهعدألرال@لميالثامييحيىاستتركها-والحامةاخرهليسهمرةمهأ-مو

2/4الحنابلتادطقتالطر.أحمدالإمامأصحابكبو و3،2
المنتبماترضح1

2 9 7 3الحنابلتالممرفةالساللةتسهلو"8،/ 6 2 / عديقناتحليقوينطرم@.12)1

3/9المواند"لبدانععلىالحمرانعليالنيخ الدكتورخطأتدركخلالهومن7،1
@يالاسممذاضبطليمعروفعوادبئار

3بغداثهتلىلح1 5 8 / 1 الغربط.5

فيعيهأقفلم



فعلر@االوقفضتحكللالترك@.لال@لل
-

بالروايةالمرفوعةالروايةإعلالفيالبخاريمنعميقلظروهذايولج!،ولا

روايةبسببكانإتماهامعلىدحلالذيالوهمسببو)نالموقوفة،

الإمامالإعلالهذاعلىالبخارقيوافقوقدالمتروك،سعيدبناللهعبد
الثيخخالفوقدالموقوفق@الروايةذكرثمعطاء"،)وقفهقال:فقدالنسائى،

خزيمقهابنصحيحعلى@تعليقهفيالحديثفصححنلكالألبانيالدينناصر

والبيهقيوالحاكم،ماحمطابنعدوهيغياث-لنحفصمتابعةعلىمعتمدأ
لظنهممحفوطعيربأئهوعيرهالبخاريقالو)نما"قال:يون@،بنلعيسى-

هنامصيونى،بنعيسىبهتفردأثه
السابقينالحفا@الألمةعنيستبدلأنهجدا.سعيدوهذاقلت:

المتابعق@هذهعلىيطلعوالمآنهمالأسانيدمنالألو@مئاتحفظواالذين

بنعيىتفردلامه@وفمميعدهمالعلةإنبلالحكم،هذافأصدروا

يون@بنعيسىقولتقدموقدتاريخه،فيالبخارئبهصزحكمايون@

ومماذلث،الدارميوإفرارذلك،البصرةأهلعنونقلههنامتوهيمفي

أبايآنلدمعرو@ةالألبانيالثغنكرهاالتيالمتابعةأننلثعلىيدل

إلىأشارقدهامحديثعنحتبلبناحمدالامامسألالذيداود

هامعنغياث،بنحفصأيضأورواه"قال:إذلعبسى،حفصمتابعة
مثله!.

والدارمي،والبخاري،أحمد،ومتهمالمحدثينجهابذةعلالف@إذن

تصحيحيضرهولاينفعهلاوالإتقان-الحفظفيهممنوفموالشائي-
خرين.لمتأا

منها:تصح،لامعلولةرواياتوللحديث

مر@وعآ.هريرفأبيعنجده،عنسعيد،بناللهعبدرواهما

/2لدارقطنيوا6(،406)يعلىوأبو)3729(،شيبةابيابنأخرجه:

1 عنطرقمنالرسالةط.(2276)و(2275)والعلمبةاط.ولمه83

به.سعيد،بناللهعبد



-

@لفعائد@@لعللفيالجامع

بالقويإلي@سعيدبناللهعبد"ةالدارقطنيوقال

أبيعنسيرين،بنمحمدعنأيوب،عنكئير،بنعبادعنلروي
عا.فوصة،يرهر

5/5لماالكامل9فيعديابنأخرجه: تاريخ"فيعساكروابن4،0
57/1"ثق@@ تقباومنيفطز،فلارمضانشهرني@لفي؟فضدمنبلفظ:1

@نطرلأ.

هريرة،ابيعنالأعرج،عنالزنا@أبيعنكثير،بنعبادعنوروي

مر

5/5لاالكاملدافيعديابن تاريخفياعساكروابن4،0
1@ا@فق 1 / 57.

عباد"،باضطربحديتهذا@عدي:ابنقال

عهقالفقدروايته،علىيعؤللاضعبفداثهعباداضطرابوعلى

5"الكامل1فيعديابننقلهفيمامعينبنيحيى 3 8 وقالضعي@ه،":5/
فيالبخاريوقالصالحأإ،رجلأوكانالحديث،فيبشيءلي@9فيه:أيضأ

والمتروكوفهالفسفاء9فيالئسائيوقالتركوط،":(227)الصغير!الضعفاء"
."لحديثامتروك"ي@04(:

3حاشيتهفيالقيمابنقال 1 5 علةولعلتهعلة،لهالحديطهذا2:9/

فقدالعلةمذهعلةوأئاوغير@عطاءوقفههريرة،أبيعلىفوقفهعلتهأتا

صحيحهفيالبخاريروى
(2"

فلا@طرقاءا@@قال:أتههريرةأبيعنبإسناده
اعح،والأوليفطر،أتههريرةأبيعنويذكرةقاليولج،ولايخرجإتما

محفوظأأ.يرونهلاوالحفاظفوعا،صورويوقال:
و2/9،6"السننمعالم"وانظر:

2/4الرالمجهنصب9 48-4 البدرو"4،9
5/6الميرأ 2/4الحبير!التلخيصو"5،9 1 مه(.3)1

1(335للا@النقري@هفيوهو(1) 0

."شروك

(2)3/4 (9371)عقب2



-والرفعالوقصتمدرضلالثترك@:لاللل

عنالأحوص،أبيعنالسبيعي،إسحاقأبوروىتخر؟مئال@

القرتنهذا@ا@نالله-@ت:رسولقالقال:ز@ه،مسعودبناللهعبد

@ته@حبلهوالقرتنهذا@نما@ستطعتم،مأدبتهمنفتعلموا@@ته@ماثبة

به،تم@كلمنعصمةالنافع،والثمفاءالمبين،هو@لنهروتعالى،تبارك

عجائبه،تنقضيولافيستعتب،يزيغولافيقؤم،يعوقيلاتبعه،منونجاة

بكلتلاوتهعلىيأجركمنعالى@تهفذ@فاتلوه،@لرد،كثرةعنيخلقولا

الألففيولكنحرفثا@ص،أقوللاإنيأماحسنات،عشرحرت

عثزاالميموفيعز،@للاموفيمثر،

ومننماسندهفيعليهواختلفال@بيعيئإسحاقأبورواهحديثهذا

وموقوفا.مرفوعأفروي

المرفوع.الحديتأما

وأبو@4/863،بأصبهانالمحدئينطبقاتفياالثيخأبوةفأخرجه

2أصبهانأتاريخ"فينعيم 4 8 /2-2 4 جلانب@محمدطريقمن9

من(11)"حرفث@لص،قالمنعلىالرد"فيمندهابنوأخرجه:

علقمةبنعمروبنمحمدطريق

المتيعي،إسحاقأبيعنعمرو(بنومحمدعجلان،)ابنةكلاهما

ومختصرة.مطولةلرواياتوامرفوعأ،لإشادابهذا

المولوف:الحديثأما

اللهعبدبنشريكطريقمنيه.8(الزهد"إفيالمباركابنفأخرجه:

النخعي

)اتمسير(ي@منصرر!بنسعبدمنن@محققبنا@ؤسابى@ند@لمظيا(

.@6136@@لققر@ا@وقصدومو:@2)

.(6لعدأوهالأ@انقريمهلهصدو@ومو.)@أ

ومو.لا(
.(2787)فقربا"يخرأ"يخطئصلوق"



-

جه.خروأ

الطنافسيعبيد
(1

جه:خروأ

وابو)2468(،

جه:خروأ

جه:خروأ

@ئد@لف@@لعللفيالجامعى

2ةالقرآن،فضائل"فيعيدأبو بنعمرطريقمن(2/1)5

الكبير!1فيالطبرانيطريقهومن9(،5الماالرزاقعبد

1/1لاالحليقالافينعيم 33 راشد.بنمعمراعن1

البرجميشانبنسعيدسنانأبيطريقم@(3307)الدارمي
2/2لاأصبهانلأتاريخفينعيمأبو 4 ب@القاسمطريقمن2

أبيعنوالقاسيأسنان،وأبوومعمر،وعمر،)شريك،خمستهم.
اشعمأدب@القرانهذاإنز@به:مسعودابنعلىموقوفابهالتمبيعيئإسحاق

البيتالخيرمنالبيوتأصفرفإنفليفعل،شينامنهيتعلمأناستطاعفمن

منفيهلي@الذيالببتند@شيء،تعالىاللهكتابمنفيهلي@الذي

منيخرجالشيطانو)نله،عامرلاالذيالبيتكخرابخربشيءاللهكتاب

فيهتقرأالبترةسورةيسمعال@ت

@فيالهيثميقال
1ولالزوائدمجمع رجالالطريقهذارجال:64

معمر.طريقيعني:"الصحيح

طريقمنقبولهيمنعومتنهالحديتسندفيالحاصلالاضطرابوهذا

ابيمسلمبنإبراهيمبطريقتوبعإنهقيل:فإنخاصة،السبيعيإسحاقأبي
قدكذلثالهجريو)براهيملأول،اوهذا@ونفنقول:الهجري،إسحاق

ووقفا.رفعاالحديثهذافيعليهاختلف

ثأثا5)لتقربلا"صلوق"ومو(1)

.(2332)@التمربأوهام!لهصدوق@ومر.(2)

.(5497))التقرسا"داضلصقةومو.(3)

يكونتدالحديثأنإلاالرواية،لهذهالمر@وعةللروايةإعلالناصالرغموعلى)ممما
اتفقوالحديتالفنوى،سلعلىفاله3الأرلى،الحالةليمسعودابربهحت
المرفوعتمرضاحتسالأعي:تانمينالاحتمالادفيكودعجز@اقرق3مطلعه

أعلم.واللهمخلفي@،طريقي@يكوداأنواحتمالوالموقوف،



والرفعالوقفضتعكللالثترك@:لعللإ
=

المرفوع:الهجريإسحاقأبيفحديث
من(7لا"الجامع"فيوالخطيب0(،3هلط.شيبةأبيابنأخرجه:

معاويةأبيطريق

1/5الحاكموأخرجه: 5 عمربنصالحطريقمن5

بنمحمدطريقمن(145)المتناهيقاالعلل"فيالجوزيابنوأخرجه:

فضبل

أبيطريقمنا(-7)/21ةالقراد!لضائلفيإعبيدأبو
الثوريمحمدبنعماراليقظان

(781ويلاالعلميةط.(9331)الإيمان،داشعبفيالبيهقيوأخرجه:

عجلان.لنمحمدطريقمئالرشد.@

1/1"المجروحين"فيحبانابنوأخرجه: 0 0

وابنفضيلابنطريقمن

جلحلأا
()

ونيأ.)مقر

وابناليقظان،وأبوضيل،دوابنوصالح،معاويض)أبوستتهم:

بهالأحوص،أبيعنالهجريإسحاقأبيعنالأجلح(وابنعجلان،

عأفومر

1الا:القرانفضائلفيكثيرابنقال هذاالحديت:هذاذكربعد5

الوجهأ.هذامنغريبحديث

للهجري:الموقوفالحديثأما

م@2(.)اس@لتقرالانقق@@وهو:@2).(58)1،لتقرس@ا@نفته@ومو.(1)

@6227@لتقريس@ا1وقصدومر.(3)

عماراليقظادأبوتناالحهعبيدأبووقال@،@ص@84@التقريب@@يخطئ!صدوقوهو@@4@

نجرمه.أوافوريمحمدابن

.(3202)الاتقرسلأ@الملوقالكلي-اللهعدموالاحلح-الن(5)

دثلائووميم،ولام،ألف،@ا@صلث@مسحردابنالقالزي:اسصابنروايةفيد(

يعيحسقه
موقوفأ.اللفظهذا



-

@للف@اند@لعلل@لجامعفي

الكبيرا"فيالطبرانيطريقهومن)7106(،الرزاقعبدةفأخرجه
عنة.بنسميانطريقمنمأ646)

.@(1985)الإيمانشعبفيوالبيهقيا@هم(،5)الدارميوأخرجه:

عونبنجعفرطريقمنالرشدط.(1832)والعلمبة

شهابأبيطريقمن)التفسير((7)سننهفيمنصوربنسعيدواخرجه:
نا@عبنربهعبد

(1832)والعلميةط.ا(لما5)الإيمان!شعب"فيالبيهقيوأخرجه:

طهمانبنإبراهيمطريقمنالرشدط.

إسحاقأبيعنطهمان(وابنربه،وعبدوجعفر،عييف)ابنأربعتهم:

موقوفا.بهالأحوص،أبيعنالهجري،

عنيصحلاحديثهذا9المتناهيقاا:العلل"فيالجوزيابنقال

إبراهبممعين:النقالمسعود،ابنكلاممنيكونأنويئبهب@،اللهرسول
ث@ء!.حديث@لب@الهجري

استدراكمختصر"علىتعليقهفياللحيدانمحمدب@اللهعبدالثيخقال

1/4@االحاكممستدركعلىالذهبي ابنقالكماموقوفأئهوالراجح".71
قبيلمنالحديثهذاأنإلامسحود،ابنكلاميكونأنيثبهإثهالجوزي:
اعلمواللهالرأي،قبيلمنيقاللالأثهحكما.المرفوع

بنبصالحيخرجاهولمالإسنادصحيححديثهداالحاكم:إوقال

عمر@.

مسلمبنإبراهيملكنمسلم،لهخزجئقةصالح:@فقال:الذهبيوتعقبه

يرالهيثميوقال
"

7/1الزوائد"مجمع وفيهالطبرانيدرواه:64

.(948)س@لنقراصدوش@وهو:@1@

يهملصلوقوهو:(2)
.(3790)التؤب5ه

.(189)بسهلتفراسه!بعرال@ومو.(3)



والرفعالوقفتعوضرلتركلقكلللعلل
-

مترود".وهو:(1)الهجريمسلمبنإبراهيم

فيمعينسيحيىعنهقالفقدتقدم،ماعلىزيادةالهجريلابراهيم
وقالعه،بثيلي@"لدصري:ابرواية(1322)ولدارميابرواية(162)تاريخه

البخاريوقالالحديش@،فيضعيفأوكان"ك@:االطبقاش@6/"فيسحدابن

3الكبيراالتاريخ"في 0 8 /1-3 0 محمدةبناللهعبدليقال":(1022)9

78لابنه@اوالتعديلالجرح"فيحاتمأبووقال"،يضقفهعيينةابنكان / 2

@والمتروكونالضعفاء"فيالئائيئوقال"،الحديثلينبقوفي،لي@"ة(417)

9@االمجروجن@فيحبانابنوقالضعي@ه،)6(:إ 9 يخطئممنكان":1/

الحديتأنالصوابهوالحديثهدافيالوقفانعلىيدل

المرقوفة.الروايةترجحمجملهافيالأحوصابيصأخرىبطرقورد

الساث.لنعطاءطريقمني@.33(الدارميفأخرجه:

5الحاكموأخرجه: 6 6 / عنحرببنمحمودبنحامدطريقمن1

عنقي@،أبيبنعمروحدثناقال:الدشنكي،اللهعبدبنالرحمنعبد

النجردأبيبنعاصم

بناللهعدعنالأحوص،أبيعنالنجوث@أبيوابن)عطاعطكلاهما:

موقوفابهر@،مسعود

خطاب@رايم،لنلسلمالزواندأ:سحمعسالمطوعلحي(1)

سوالمثت@حبيبه@ل@:المطبوعفيتحر@(2)
04المهرمهإتحاف@ 2 8 / 1،)8031،(

2ويختالاملا@اتا@لح1فيالدميلهترجمفقدمحمو@بنحامدوأما 6 67 6 0

لثحالستدركفيالحا@درجالوانطر.تعديلأ،ولاجرحابينملولم(51)
1/2الرادعيمقبل 8 9(556).

(30لاهالتقرب"أومامالهدصلوقومر:(3)

مخالفةنرعفيعاصمطريقأنإلاأقرل.لأ(

5الحاكمأخرجه:فقد 6 6 / اللهعدبنالرحصعدبراللهعدطريقمن1

أبيصعاصم،عىقي@،أليعمروسححننافال.ألي،حدنناقال:الحضتكي،
"نحرهيالنيعىاللصعدصحرص،ا،

مر@وعأايعي



-

@ئديللغ@@لعللفيالجامع

الأحوص.أبيطريقغيرمنالحديثهذارويوقد
1/2الكبير"التاريخ1فيالمخاريةفأخرجه 1 والترمذي7(،6يا7

بناللهعبدسمحتيقول:القرظي،كحببنمحمدطريقمن(2910)

حسنةبهفلةدله@كنابمنحرفاقرأمن"عجده:اللهرسولقالبقول:مسعو@

حرتوغحرئصألفولكنحرت@لص،أقول:لابعشر@مثالها،و@لحسنة

حرشا.وميم

مسعوىابنع@وجماغيرمنالحديثهذاويروى"الترمذي:ال

ابنعنبعضهمووقفهبعضهمرفعهمسحودابرعنالأحوص،ابورواه
الوجمههذامنغريبصحيححسنحديطهذا9أيضأ:وقالمسعود"،

01/4المهرةإتحاتوانظر: 27-4 2 8(13085).

الأعور،الحارثحديثمنمسعود@هابنحديثبنحوروايةجاع@
عبارةفيهومماطويلحديثوهوالقرآن،فضلفكرفيمرفوعأز@هعليعن

"قوله:وهيالسابق،ل@مهمسعودابنحديثفيموجوثةهي
يخلقولا."

عجئبسه.تنقضيولا@لردكثرةعلى

(1333)والدارمي3(،7050)شيبةأبيبناأخرجه:والحديث

2للأوالترمذي)2333(،و لأعور،االحارثحديثمنمأ34)والبزار0(،9
للحديثأنبعضهمورأىكذابلاعوراوالحارثمرفوعأ،@نهعليئعن

معناهوقوةلفظهلجزالةموقوفأعليئكلاممنيكونأنيسنبعدفلانورا،

براللهلمبدمحالفأموقوفأرواهتقدموكمامحمودلنحامدانمناالاحتلا@روجه=

:(3432)التقريبا@يإالرحالنعدبنالهوعدمرلوعأ.رواهالديالرح@نعد

عطاء.لطريقفاقةمزيدتأتيوسو@@مقبوله

2الأحوث@االتحمةفيمركدا(1) 2 7 فيأتهإلا11/2،6"الأحوفيعرضةو"8،/
6/4الأسرافلأ@تمة 1 @ة(9547)5

صحيححن
"

1/4الاعتدالاد@يزانا@طر:(2) 3 بعدما.وما5
2المحموضه:دالفواندعلىتعليقهفيقالاليمانيالمعلميحدلدا(3) 6 علىسقبا7

حسن،ومتةضعيف،سنله@ةقالدالرعع،الحليثعلىحكمهفيالصغاليقول
بوضحمه.الحكميتحهفلا



فعلرواالوكفتعلىضلالثترقى:رل@لل
-

منهذاأنلييظهرالذيلكنسهوأ،أوعمدأالأعورالحارثرفعهثم

العبارةتلكولعلمتعدثة،رواياتمنسرقهاألفاظهوبعضالحارث،اختلاق

ز@ه.مسعودالنحديثمنسرقهمماعنهاالكلامسلفالتي
حمزةحديثمنإلالعرفهلاغريب،حدياهذاةمذياقصل@

مقال!.الحارثحديثوفيمجهول،اسناثهدالزيات،

على@ن@لوجهان،ويصحوموقوفا،مرفوعاير@ى@لحدبثوقد@
روىمامثاله:@لحدبث،كلوليىالحديث،منجزءهوإنما@لموقوت

قالقال:@ه،اللهعبدعنوائل،أبيعنالمعتمر،بنمنصور

وكيتكيتتيةنسبتيقولأنلأحدهم@ابئسماعيرو:النبيئ
(1)

نتي،بل
(2)تفصخياأشذفإثهالقرتنو@ستذكروا

."التعممنالرجالصدصرمن

المعتمر.بنمنصورعلىليهاختلفولكنالصحةظاهرهحديثهذا

1/4وأحمد)7695(،لرزاقاعبدفأخرجه: 6/2ريلبخاوا2،3 3 9

)م@97(والعلمية.@(05631)و(4280)الكرى9فيوالنسائي)9305(،

شل@طوفي(727)@اوالليلةاليومعمل"وفيلةالرس.@(04951)و

2/5و(1338)و(2138)2/654عوالةوأبو)76(،لهالقر@نأ، (382لا84

الثوري.سفيانطريقمن

1القرآن!:فضائلفيإعبيدوأبو)162(،الطيالسنوأخرجه: 0 4(7-

1/1وأحمد8(،2 4و74 2ه@والدارمي3،8 7 /6ريلبخاوا@،و@7433@4

2 وفي2/451لتسائيوا1(،656)لبزاروا2(،لما2)لترمذيوا5(،032)38
7هو@ا@170)والعلميةط.(56201)و(8039)و(5101)"الكبر@إ 9 8@

1لاوا فضائل"وفي(726)واللبلة!اليومعمل@وفيالرسالةط.(04

/2الوسيط!دالمحجممكررتين.إلاتستعملادولاحدونق@9واالقصةعنكناية(1)

8 أووكداكناصورةأووكناكنا@يةلتالقانلتوللالمقصودهناأما0،6

(5"3لاعقيب"الالمتحثيحجرالنالحافظكلامرانطرالحز@..

3/4دالنهابةأحروحا.شدأي:((2) 52.



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

2/4عوانةوأبو)46(،له@،لقرآنا 5 لاعنقاد!ا1فيللالكائيوا1(،438)6

5/5بغداثاناريخ"فيوالخطيب)ملأه(، 3/4الغربط.وفي34 7،7

سعبة.طريقمن(1222)والبغوي

1/4أحمدوأخرجه: 2 يمفرونين(.وشعبةالوريسفيانطريقمن9

6/2ريلبخااجه:خروأ 2/1ومسلم5(،032)38 9 1(790)،)822(

5للأيعلىوأبو)56(،لأالقرانفضانل9فيوالنسائي 2/3والبيهقي3(،1 9 5

الرشد،ط.(1812)والعلميةط.(1964)له"،الإيمانشعب"وفي

الحميد.عبدبنجريرطريقمن(56لاالالاعتقاثلأفيواللالكائي

عييةبنسفيانطريقمن(160)القرانطفضائلفيإالفريابيوأخرجه:

)مقرونين(.سليمبنسلامالأحوصوأبي

1ة"القرآنفضائلفيأعبيدأبوةوأخرجه 0 طريقمن(6-28)4

الأبار.حفصأبيالرحمنعبدبنعمر

حفصوأبولأحوص،اوأبووجرير،وسعبة،لئوري،)اخمستهم:

أحدعلىمقتصرةالرواباتوبعضمرفوعأ،الاسنادبهدامنصورعىالأبار(

الحدت.شطري

6/3لأسراشهاتحفة"وانظر: 1 0(9295).

الاخر.الشطرورفعالحديثمنشطرأفاوقفعيينةابنخالفهم

أبيوابن)التفسير(،(16)منصوربنوسعيد)19(،الحميديفأخرجه:
2التمهيد!"فيالبرعبدوابن)49403(،شيبة 8 5 / بنسفيانطريقمن5

مسعود@هبناللهعبدسمعتفال:وانل،أبيعنمنصور،عنعببنة،
فيالنعممنالرجالصد@رمنتفضيأأشدفهوالقرانهذاتعاهدوايقول:
كيتتيةنسيتيقول:@نلأحدهمبئسماعحرو:إاللهرسولقالقال:غقله،

نئطهوبلوكيت،

انطر:المهسلة.الينتجتديديقالأنوفكرالئحدتن،أغلاطسالحظابيعذهوقد(1)
6:"المحذثيتكلطبمحح" الرثيني.ط3



@الرفعالوقفضتعكلةلال@ضل@رلعلل
-

6عوانةأبيعندالحديثوجاء / بنسفيانطريقمن(3138)254

فقط.المرفوعالجزءعلىمقتصرأعيية

خلاموقوفأالإسنادبنفىمنصورصجرير،عنآخروجهمنوروي

."هونئيبل"لفظة.

ط.(7986)والعلميةط.لم@.04))الكبرىأفيالئسائيفأخرجه:

قال:الله،عبدعنشقيق،عنمنصور،عنجرير،طريقمنالرسالة

ولاعقله،منالنعممنالرجالصدصرمنتفصياأشذفهوالقرآناستذكروا

."نئيهرلابلغ@ز:اللهرسولقالوكيت،كيتايةنسيتأحدكميقولت

لطريه.موقوفافرواهزيدبنحمادالجميعوخالف

)التفسير(.(17)منصورب@سعيدفأخرجه:

لنسائياوأخرجه:
(1)

1ويلألعلمبةاط.(10564)لكرى"ا1في 0 49)

سعيد.بنقتيبةطريقمن(72لهلهوالليلق@،الومعمل"وفيالرسالةط.

عنزيد،حمادسعنسعيد(بنوقتيبةمنصور،بن)سعيدكلاهماة

أنلأحدكمبئسماقال:التمماعبدعنواثل،أبيعنوعاصم،منصور

أسذفلهوالقر@ناستذكروائسي،هوبلوكيتكيتآيةنسيتيفول:

الإسنادفي@زادموقوفأ،غقلها،منالئعممنالرجالصدورمنتفصيا

عاصمأ.

بأكمله.مرفوعأحمادعنفرواهمسلمبنعفادوخالفهما

4أحمدأخرجه:إذ 63 / ومنصورعاصمعنحماد،عنعفان،عن1

بئسما9@ور:اللهرسولقالقال:الله،عبدعنوائل،أبيعن)فرقهما(

و@سنذكروا@لقر@ن،نئط،هوبلوكبتكيتتيةنيتيقول:لنلأحدهم

عقلهاأ.من@لنعممنصد@ر@لرجالمنتفصيا@سرعتهف@

هومرفوغاتهإلاوالوقف،الرفعحالنيفيثقاترواتهالحديتقلت:

الأول.انطرعلىممصر.الانيروايه(1)



-
@لف@ائدي@لعلل@لجامعفي

الحديتأنأيضاذلكعلىيدلوممامرفوعا،رواهمنوثقةلكثرةالأصوب.

أيضأ.مرفوعامنصورطريقغيرم@وائلابيعنروي
وائلأبيعنكلاهماوالأعمسلبابةأبيبنعبدةرواهإذ

مرفوعا.بهعدا@ععنسلمفبنشقيق

6/53"لأسراتاتحمة@انظر: 3و.(9282)0 أطرافو")5929(،1
4/1المسند" 5 01/2المهرظإتحافو")5255(،1 4 6(12672).

فيهصرجحوالوقف،@لرفعفيالاختلاتفيهحصلماومثال@

أبوروىماالحديث:لمد@رالمتابعاتمعوالعددالحفظلزيادة@لوقف
عنالأحوص،أبيعنالسائببنعطاءعنسفيان،عنعاصم

القر@ن،@ترئرا"@ه:اللهرسولتالتال:للأ@مه،مسعودبناللهعبد
عشز،ألفولكنحرف،@ا@ص،أقول:لاإئيأماعليه،تؤجر@نفانكم
.@ثلاثونفنلكعثزوميئمعشز،ولام

1/2بغداد"تاريح"فيالخطي@أخرجه: 8 2/1العربط.وفي6 11-

ط.(78)والرسالةط.(79)له"،الراويلأخلاقالجامع"وفي21،1

به.عاصم،أبيطريقمنالعلمية

بالوقف.معلولأتهإلاالصحة،ظاهرهإسنادهذالتول:
قبيمة.طريقمن(33"8)الدارميأخرجه:فقد

2محلقأالمخلريعد(1) 3 8 / 3(،02)(79")2/191مسلموعد5(،032)عقب6
قالفلنهموسىالرحمنعبدمعيدالنيخ"التعليقتغلبئكا@إمحققنهليوأحطأ

3فيتعليقهفي 8 9 @انظر:خطأوهوسليماد،اسومو:عمدة".4/
/9اللىي!قح

1 0 (5033)عف3

2/1عدمسلم(2) 9 1)97،((229).

ابصريالنل،عاصمبواليالي،(@سلملنالضحاكلنمحلدلنالفحاكهو(3)
.(2977)التهديساتقرب"انطرئت@ه.شقة

انظر.الاحتلاط.قينهالثوريمع@لأنمنا"يصر@السانبلنعطاءاحتلاط(4)
(3لاالنيراتكبلالكط



-@والرفعالوكفضتحكلرلخترل@.ول@لل
منيلا(عفحرف!ثتتص،يقولمنعلىالرد"فيمدهابنوأخرجه:

الرزاق.عبدطريق

أبيعنعطاء،عنالثوري،سفيادعنالرزاق@وعبد)قبيصة،كلاهما:
وقمه.علىسفيانتوبعوفدعليه.موقوفااللهعبدعنالأحوص،

6يهالكبير،"فيالطبرانيأخرجه:فقد زيد.بنحمادطريقمنمأ4

شعبة.طريقمن(8كلألاالكبير!1فيالطبرانيوأخرجه:

الأحوص،أبيعنالسائب،بنعطاءعنوشعبقأ)حماد،كلاهما:

حرفبكلتؤجرواواتلوه،القرتنتعلمواقال:ز@ه،مسعودبناللهعبدعن

وميم.ولامألفأقول:ولكنالم،أقول:لاإنيأماحسنالب،عثر

رو@ةلضعف@لوقفصرجحوالوقف،الرفعفيهتعارضومما@

بنزيدعنبلال،لنسلبمانعنحسان،بنيحيىروىماالمرفوع:

ودمان:ميتتانلنا@ا@حلتةالنبيئءشي@قالقال:ر@الما،عمرابنعنأسلم،

ا.اي@والجروالحوتوالكبد،@لطحال

3الكامل!"فيعديابنأخرجه: 0 8 / به.حسان،بنيحىطريقمن5

إلاوهلفلأولبصحتهيوحيالاتصالوهذابتقات،متصلإسنادهدا

وقد":82-2/81الكامل!فيإعديابنقالالوقف.وعلتهمعلول،أنه

3فيوقالحسان،بنيحيىبلالبنسليمانعنرفعه 0 8 ابنوأما:5/

موقوفاا.بلالبنسليمانعنيرويهتهف@وهب

وهببناللهعبدخالفثقةوهوحتان-بنيحيىأنيعنيوهذا

وهببناللهعد@رواهقدمناه،كمامرفوعأيحيىفرواهمنهأوئقوهو

فا.موقو

وهب.ابنوروابة

1/2البيهقيأخرجها: 5 ط.(4221)لهالصغرى"،السنن"وفي4

7لاالتفريبا@(1) 3لا@المريبه(2).(52 69)



-

@ئد@الف@@لعللفي@لجامع

عنبلال،بنسليمانعنوهب،ابنعنالرشد،ط.(38والماالعلمية

موقوفأ.بهعمر،ابنعنأسلم،بنزيد
1لاالمتناهقاالحلل"فيكماالدارقطنيالموقوفالطربقرجحوقد 10)

1/2البيهقيوقالأصح،وهو"الموقوفة:الروايةعقبفقال 5 الروايةعقب4
بنزيدأولادرفعهوقدالمسند،معنىفيوهوصحيح،إسنادوهذا"الموقوفة:

9/2فيأيضاوقال"،أبيهمعنأسلم 5 @رواه"الحرفوعة:الروايةعقب7

أحلتقال:انهعمر،بناللهعبدعنأسلم،بنزيدعنبلال،بنسليمان
ا(لم@للأهوالاثار"السننمعرفة"فيوقال"،الصحيحهووهذالنا
اصحومذا"الموقوفة:الروايةعثقأنبعدالعلميةط.(5617)والوعيط.
الروايةعقب(4221)لهالصغرى"،السنن1فيوقاللأ،المرفوعمعنىفيوهو

أصح@اوهذاالموقوفة:
الموقوف.هوالطريقهذافيالصوابأنجليأظهرقدمنا@ماوبعد
أسلم:بنزيدأولاد@رواهالطريق،مذاغيرمنالحديثهذارويوقد

زيد.بناللهعبدرواهإذ

5/3الكاملافيإعديابنفأخرجه: 4/2والدارقطني0،8 7 ط.1

لهالصغرى!،"وفي1/452والبيهقيالرسالة،ط.(4732)والعلمية

(04 بنزيدبناللهعبدعنطرقمنالرسدط.(3893)والعلميةط.(22

بهعمر،ابنعنأبيه،عنأسلم

بنوعليأحمدالإمامأنإلافيهتكلمو)نأسلمبنزيدبناللهوعبد

هذاأنإلا"لينفيهصدوق":"لأالتقريبفيوهوونقاهالمدين@

بالوقف.محلولالإسناد

1"العللفيالجامع"فيأحمدةأخرجه 7 9 / حدثناقال:(10الا1

بلال.ل@لسل@مانمقررناجاء(1)
1يه4الكمالهطذيب@ةانظر(2) 3(3268)
(3)(3330).



والرفعالوقفضتحكللالثترك@:لال@لل
=

أسلم-لنزيدابنيعني:الله-عبدحدثنيقال:الطباععيسىبنإسحاق
موقوفأ.بهعمر،ابنعنأبي،حدثنيقال:

"العلل"فيحاتمأبيالنعنهنقلهفيمازرعةأبوقالأصح،وهذا

الصواب،وهوالموقوفة،للروابةترجحوهذا@أصحالموقوف9:(1524)

والله

زيد.بنأسامة

1/2والبيهقي2/8،1@الكامل9فيعديابنفاخرجه: 5 وفي4
04)لهالصغرى"،@ عنطرقمنالرشدط.(3893)والعلميةط.(22

مرفوعا.بهآبيصعنأسلم،بنزيدبنأسامةعنأوي@،أبيبنبسماعيل

المزينقلفقدأويى،أبيبنإسماعيللضعفةضحيفإسنادوهذا

1/2لاالكمالتهذيب"في 4 فبه:فالأنهمعين،بنيحيىعن(452)0

يعرفولاالحديثيحسنلاأنهيعني:بذاك،لي@العقل،ضعيفصدوق،"

وابنهأوي@أبو9قال:أنهأيضأعنهونقلكتابطكيرمنيقراأويؤديهأن

.@ضعي@9:(42)@@والمتروكون)الفعفاءفيالشاليوقالضعيفان!،

فقدضعيفءأثهيصي:منه-حالأبأففللي@أسامة-هنا-وشيخه

1/2الكبير"الضعفاء"فيالعقيلينقل أنهأخشى"قال:أنهأحمدالإمامعن1

.(52)والمتروكون!الضعفاءد@فيالنسائيقالالحديت@،فيقويأيكونلا

.@لقويبا@لي@

فرواهالحديث،هذاروايةفياضطربقدنهف@أسامة،ضعفوعلى

موقوفأ.عنه@رو@قدمناه،كمامرفوعا

1"العللفيالجامع@فيأحمدأخرجه: 7 9 / قالقال.(10الا1

.@375@لتقريب@الاوق!صد@ةوهو(1)

لحديتطريقا@خر(1524)دالعللافيحاتمأليابنعنهنقلهفيماأبر@رعةذكر(2)

ابنعنأبيهما،عنزيد،ا@يالهرعبدأصاسةع@القحنيدهرواهفقال:الصعد

موقوفأ".عمر



-
ئد@الفع@العلل@لجامعفي

بنزيدبنأسامةأخيهعنيرويهأسلمبنزيدبنالرحمنعبدسمعتإسحاق:

موقوفا.بهعمر،ابنعنأبيه،عنأسلم،

1لالأالعللفيإحاتمأبيابنعنهنقلهفيمازرعةأبوقال 52):

أصحالموقوف@ا
زيد.بنالرحمنعبدورواه

فيوالئافعي)1108(،الزجاجة!مصباحفيإكمامصعبأبوفأخرجه:
2/2لأم،ا" (1351)لهالمسند@ا،"وفي(1385)706الوفاء3/ط.وفي33

97وأحمدبتحقيفي، / 1له@ا،العللفيالجامع9وفي2 7 9 / 1(،0الا1

وابن3(،13ولا(8132)ماجهوابن2(،08)المنتخبه"فيحميدبنوعبد
5/4"الكاملفياعديوابن6،0-2/59لماالمجروحين9فيحبان 4،4

4/2والدارقطني 7 1/452والبيهقيالرسالة،ط.(4732)والعلميةط.1

فيوالعلمية،ط.(5617)والوعيط.ا(لملا53)لأالمعرفقااوفي7،/1و.
04)لهالصغرى"،@ا لبغويوالرشد،اط.(3893)ولعلميةاط.(22

طرقمن(1941)الخلافطاأحاثيثفيالتحقيقفيإالجوزيوابن)3082(،
مرفوعأ.بهعمر،ابنعنابيه،عنأسلم،بنزيدبنالرحمنعبدعن

قالأسلم،ب@زيدبنالرحالنعبدلضعفضعيف،إسنادوهذا

يضعفأبيكان":(17هلهاول/2العلل،فيالجامع"فيأحمدبناللهعبد
الصغير@الضعفاء@افيالبخاريعنهوقال"،أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

"والمتروكونالضعفاء"فيالنسائيعنهوقالجدأ"،علي@اصغفه:(208)

@ا.ضعيف":(360)

منكرأ.هذاالرحلنعبدحديثالعلماءجعلوقد
ذكرأنبعد(17يلاهالم@/2@العللفيلأالجامعفيأحمدالإمامفقال

حديثأأيضاالرح@نعبددروىقال:ثمالأول،فأنحرالرحمن،لعبدحديثي@
@اه/الكامل"فيعديابنوقالوميتتانثمانلناأحلحديث:منكرأ،آخر
4 4 ذكرتهاالتيالأحاثيثوهذه"@خر:وأحاثيثالحديثهذافكرأنبعد4
محفوظةإ.غيرأسلمبنزيدبنالرحالنعبديرويا



لرفعواالوقفتعلىضرلخشرل@لال@لل

وجهين.منيرويهفإتهقدمناهالذيالرحمنعبدضعفوعلى

أحمدللإمام"العلل"فيكماالطباع-عيسىابنيعني:إسحاق-قال

1 7 9 / أخيهعنيرويهأسلملنزيدبنالرحالنعبدسمعت0(:إ1الا1
ابرعنأبي@عنبرويه،سمعتهثمعمر،ابنعنأبيصعنزيد،بنأسامة

جمفه.النبيعنعمر،

يصح.ولامرفوعاالطرقهذهغيرمنالحديطهذارويوقد

4/2الرايفهدانصبفيكمامر@ويهابنفأخرجه: 0 هاسمأبيعن2

مرفوعأ.عمرابنعنأسلم،بنزيدعنالأبئي
فيالبخاريعنهقالإذهاشم،أبيلضعفةضعيفإسنادوهذا
3للأالصغير،الضعفاء الجرحفيحاتمأبيابنونقل@،@الحدي@المنكر:@0
2ولوالتحديع 0 ضعيفالحديث،دمنكرفيه.قالأنهأبيهعنمأ57)8

."المتروكشبهجدأ،الحديث

ليكحاحاتمأبوالموقوفرجحققدعامةوبصورة
الحبيراالتلحجصدا

1/01 11/2لاالعللدافيوالدارقطني1(،1)6 6 الها@يعبدواب@)7722(،6

2الرابئالنصبفيكما 0 3 /4.

بدلاعمر،ابنعنأسلم،بنزيدلحدبثالمنالةهذهنختمأنوقل

الأمور.بعضنذكرأنمن
المتقدين.الأنمةبتصريحاتأخذاالوقفهوالحديطهذافيالصحيحا-

اعتبارعلىأسلمبنزيدمنيكونقدالاضطرابأنبعضهميتصورقد-2

تارةعهرووه"وسليمانوأسامق@الله،دسبدوهم:الرواةمنثلاثةأن

فيهزيد-ضطرابايعني:ضطرابه-افاحتمالموقوفا،وتارةمرفوعأ،

الثلاثة.اضطراباحتمالمنأكر

يلي:بماعهيجابوهذا

ايأئئيماثمألووصرابه.تحريف،وموالأيليمثامدابوادطبوعديا@@



-

@للف@اثد@لعللفي@لجامع

فيضعفمنبماتخلولاالرفعبصيغةرويتالتيالطرقكلإنأ-
شاذ.إنهأونفسهالراويضعفأوالإسناد

ماهذاأسلم،بنزيدأولادعلىيدورالأحاثيثهذهرفعمدارإنب-

2/8@الكامل1فيعديابنبهصرح بنويرفعهالحديث@اوهذافقال:1

1/2البيهقيوقال"،ويخرهمأسلمبنزيد بنزيداولادرفعهلأوقد:54

."أبيهمعنأسلم

أولادعلىيد@رالحديثرفعأنفيالجهبذينهذينمنتصريحفهدا

شاذ.أنهتقدملقدحسانبنيحىطريقوأماأبيهم.لا@نأسلمبنزيد

1التهذيهاتهذيب@فيكمامعينبنيحيىقال 9 9 زيدأولاد5:إ/

فيالعقيليعنهنقلهفيماأبو@اودوتالضعفاء"،بثيء،لي@حديثهمثلاثتهم
33الضعفاء2/ الرحمن،وعبدوأسامة،ا@ععبدأسلمبنزيدأولاد""2

أمئلهماللهوعبدضعيف،كلهم
عمر.ابنحديثعيرمنأسلمبنزيدعنالحدبثهذارويوقد

13/2بغداد!تاريخفيإالخطيبفأخرجه: 4 /15الغربط.وفي5

3 2 أبيعنيسار،بنعطاءعنأسلم،بنزيدعنالصلت،بنمسورعن8
له.جم@،البيعنالخدري،سعبد

الضعفاء"فيالبخاريعنهقالإذمسور،لضحفضعيف،إسنادهذا

والمتروكون!الضعفاء"فيالنسائيعنهوقاللأضعيف!،:(362)الصغير"
بروايةتفردفماتهقدمناها،التيحالهضعفوعلىالحديثاالمترودة(572)
الوجه.هذامنالحديثهذا

11/2@العلل9فيالدارقطنيقال 6 بنالمسوريرويه@:(2277)6

وخالفهسعيد،ابيعنيسار،بنعطاءعنأسلم،بنزيدعنالصلت،

@التبيعنعمر،ابنعنأبيه،عنفرواهأسلم،بنزيدبنالرحمنعبد
أيضأوقال"،الصوابوهوموقوفا،عمرابنعنأسلم،بنزيدعنيرويهوغيره
ضعيفط.ومسورالقول،هذايصحولا":(1104)"المتناهيةالعلل9فيكما



فعوالرالوكصضتعكللالثتركلت@لالعلل
-

5/8الإسرات!لاتحفةةوانظر 6يلا2 -4/202الرايقهنصص9و3(،7

8/53"المهرةإتحافو"30،2 3/43المسند"أطرافو"كا(،73)2 5

1/1الحمير"التلخيصو@)8114(، 6 0(11).

يصح.ولاعباسابنحديثمنرويوقد

عنيزيد،بنجابرطريقمن(6يلاامسندهفيحيببنالربيعاخرجه:

مرفوعا.بهعباس،ابن

كانو)ذاحيب،بنبالرلغملصقوهوله،لي@"الربيعالمسندوكتاب

تعودلاوالكتابالكتاب؟!هذاعنالعلمهذاأئمةفأينصحفالكتابلهذا

تلدهالمالشخصيةوهذهمصطنع،مختلقهوبلالمؤلف،إلىنسبتهصحة

الشاء.أرحام

عنزريع،بنيزيدعنالمنهال،بنمحمدروى@خر:مثال@

جمرز،النبيعنعباس،ابنعنظبيان،أبيعنالأعمش،عنشعبة،

حجةنعليهعقلفلأايعقل،حتىحجةلهفهي@لصبيئحبئا@ق9قال:
@خرىإ.حجةفعليههبرف@ذاحجة،لهفهيالأعرابنيحجدلذاى،

@والطبرانيبتحقيقي،(3050)خزيمةابنةأخرجه
ي

"لأوسطا"

طمسندفيوالإسماعيليالعلمية،ط.(2731)والحديثط.(2752)

2/4الحبيراالتلخيص"فيكماالأعمشا 8 1/4والحاكم)359(،1 8،1

@يحزموابن
4/3والبيهقي7/1،2المحلى"9 2 1وه/5 فيوالخطيب7،9

2بغدادأتاريخإ 0 9 1الغر@9/ط.وفي8/ فيالمقدسيوالضياء0،1
5المختارقا" 4 6 / زريع،بنيزيدعنالمنهال،بنمحمدطريقمن(537)9

عندسريج،بنالحارتزريع،بنيزيدعلىالمنهال،بنمحمدوتابع

2/4الكامل!"فيعديابن فيكما"الأعمشمسند"فيوالإسماعيلي6،9
2/4الحبيرالتلخيص@ 8 2بغدادتاريخفيوالخطيب)359(،1 0 9 وفي8/

9/1الغربط. 0 به.زريع،بنيزيدعنسريج،بنالحارتطريقمن1



-

@الف@الد@لعللفيالجامع

الأعفى،عنمعاوية،أبيطريقمنا(هيع@.شيبةاليابنوأخرجه:
النقالتقولوا:ولاعنياحفظوا9قال:عباس،ابنعنظببان،أبيص

@ملةبهحبئصبلاوأبما@لحبئ،فعليه@حتقثتململه،بهحبئعبدأبما"عباس:

فعلبههاجرثمأعرابيا،حبئوأبما@مرابيئ@لرجل،حجةفعليه@دركئمصبيا،
حجة

2/1داالمحتاجتحفة"فيالملضابن بلرفعهفيظاهر@اوهذا:32
1المنير"الدر@يإقالوكذا"،قطعي 8 /6.

5"النكتلافيكط@هحجرالنالحافظقالقلت: 3 6 3و.2،/ 13-

3 1 9بتحقيقي:4
الصيغةسقوطذلكأغربومن

(1)

بالقرينة،بالرفعالحكممع
ابنعنظبيان،أبيعنالأعمش،طريقمنرويناهالذيكالحديط

حجعدأيماه@:عباسابنقالةتقولواولاعنياحفظواقال.هالا،عباس
هذامنشيبةأبيابنرواهالحديث.أخرى...حجةفعليهأعتقثمأهله،به

ابننهيمنوأخذهالرفعطاهرهأنالقطانبنالحسنأبوفزعمالوحه
إليئتضيفوهلالهم:قالفكأئهإليه،القولإضافةعنلهم،ر@بماعباس

البخاريأنعليهيعكرلكنالارع.إلىوأضيفوه
(2)

السفرأبيطريقمنرواه
اسمعواالناس،ايهايايقول:ه@،عباسابنسمعتقال:يحمد،بنسعيد

عباسابنقالفتقولوا:تذهبواولاتقولون،ماوآسمحونيلكم،أقولمامني
يحرضواأنمنهمطلبإثماأئههذاوظاهرالحديث.فذكرعباس...ابنقال
."أعلمواللهينقصوا،أوفيهيزيدواأنخثيةلهم.ليصححهقوله،علبه

منجمعصححهثقات،كلهمفرجالهالصحة،ظاهرهالحديثهذا
ولمالشيخينشرطعلىصحيححديثلاهداقال:إذالحاكممنهم:الأئمة
7/1المحلى"دافيحزمابنوصححجاماا،يخص قائلا:المرفوعة،الرواية2

فيالملقنابننقلهفبصا"الإعراب"كتابفيأيضأوقاللا،ثقاترواتها@الأن

رواية.أوينم@هأوبهيبغأويرفعهالصحاليذكرعديقالماةيعييا(
(2)"

5/5البحرىاصحيح 6(3848)



فعوالرالوقفضتصكللالثترك@.لال@للى
=

فيالييثميوفالثقاش@،أئمةرجالهإسنادالاهذا:6/17المنيرالبدر

رجالورجالهالأوسط9فيالطبرانيرواهسه@602:االزوائدالمجمع

صحبححديتوهو":6/16المنير!البدر"فيالملقنابنوقال@،الصحيح
"

1"الغليللاإرواءفيالألبانيوصححه 5 6 / للأما(.4

منعددذلثرجحوقدالوقف،الحديثهذافيالصوابةقلت

متابعةوأنالمنهال،بنمحمدبتفردالمرفوع-يعني:وأعلوه-الأئمف

سريجبنالحارث
ابنوقالكئيرافيهتكلمواضعيفلائهبثيءثلشتله

4"الكامل"فيعدي 6 9 / المنهالبنبمحمدمعروفالحدياوهذا"ة2

سريجب@الحارثأنوأظنزريع،بنيزيدعنالضرير،
وهذامنه،سرقههذا

وجماعةعديأبيابنورواهعيرهما،زريعبنيزيدعنيرويهأعلملاالحديث

يرولم9:(2752)عقبالأوسط!1فيالطبرانيوقالموقوفا!،شعبةعنمعه

وقالالمنهالما،بنمحمدبهتفرديزيد،إلامرفوعأشعبةعنالحديثهذا

البيهقي
0 1 7 9 عنزريع،بنيزيدعنالمنهال،بنمحمدبرفعهتفرد5إ/

الأعمشعنالثور@،سفيادرواهوكذلكموقوفأ،شحبةعنيخرهورواهشعبة،

8/2بغداد"تاريخ@فيالخطيبوقال"،الصوابوهوموقوفأ 0 ط.وفي9

9/1الغرب 01-1 دا.غريبوهوشعبة،عنزريع،بنيزيدإلايرفعهدالم:02

1المنير@االبدر9فيالملقنابنقالقلت: 7 / قالمنكلاممتعقبا6

ئقةالمنهالبنمحمدتقول.أنولكقلت:"برفعه:المنهالبنمحمدبتفرد

بلبه،ينفردلمأنهعلىبرفعه،تفر@هيضرفلاالصحيحين،رجالمنضابط

ثقاتبوجودادعاه،ماأجدلمالأصلفيوالاستقراءالبحثوبعد"،توبع

ينتهكماضعيفوهوسريجبنالحارثسوىالمنهال،بنمحمدفيهتابعوا

اعلم.واللهسابقأ،

1/4الحاكموأخرجه: 8 عفانطريقمن1

4الاعدا@هد@يزانانطر:(1) 33 / 1(16 91).

.(4625)الالتقريبهثشهثقة"وهو:(2)



=

يالف@ائدالعللفي@لجامع

الوليدأبيطريقمنالموضعنفسفيأيضاوأخرجه
(1)

بنومحمد

به.عباس،ابنعنظبيان،ابيعنالأعمش،عنئمعبة،عننلاثتهم:

سعبةعنزريع،بنيزيدعنالمنهال،بنمحمدبطريقالطريقهداوقرن

تابعواوكأثهمالمرفوع،الحدبثسياقفيفصارمرفوعآ.المتقدمبالإسناد

شعبةعنالطرقهذهأنالصوابأنإلاالحديث.رفععلىزريعبنيزيد

ورفعهالحديث،تصحيحهعلىالحاكمشيخهالبيهقيتعقبإذموقوفة،

3/2خلافياتهفيقائلاكثير،بنومحمدالوليدوأبيعفانلحديث 24:

الحدبثفهذايزيد،حديطعلىوغيرهعفانحديطحملئيخناأنوأظن"

المنهالبنمحمدفانزريع،ابنسوىموقوفأ،عهشحبةأصحابرواهإثما

أعلم!.واللهعه،برفعهينفرد
تجحقيفي،(3050)عقبخزيمةابنأخرجها:فقدالموقوففالروايةأما

1المحلى"1فيحزموابن 2 عديأبياب@طريقمن7/

4/3البيهقيوأخرجها: 2 عطاءلنالوهابعبدطريقمن5

عنالأعمش،عنشعبقععنالوفاب(وعبدعدي،أبي)ابنكلاهما:

موقوفا.عباس،ابنعنظبيان،أبي

شكإ.بلاالصحيحهوعلمي-خزيمة:ابنقال

1والبيهقي7/1،2المحلى"9فيحزمابنوفكر 7 9 سفيانأن:5/

موقوفا.عباسابنعنظبيان،أبيعنالأعمشعنرواهالثوري

وهر.(1)

ومو!(2)

وهو؟(3)

وهو؟(4)

(7301)لالتقريبهنشاشقة

.(6252)التقريسه1صغفمهمنئصت@سقة

.(5697)دالتقريبهنققه@

.(4262)لتقريبه@اأحطأاربماالصدو@

4الحيرلتلخيص 8 1 / عالالأب@لالسبق@تال.@953)2



فع@الرالوقفضتعكلللاثشرقى:لال@لل
-

بتحقيقي،لها()اولا(.)المسند""فيالثافعيأيضا:واخرجها
2/2"المعانيسرحفيإوالطحاوي 5 4العلميةط.وفي7 . والببهقي3(،6

1 7 9 / منالوعيط.(26301)والعليةط.لكل.3(لهالمعرنخه،"وفي5

تقولون@ماأسمعونيالناس،أيهاقال:عباس؟ابنعنالسفر،أبيطريق

يدلمافيهفلي@موقوففكبلاوهذافذكره.لكم...اقولماوافهموا

كماللارعكلامهأضافعباسابنأنمنتقدممابنفسوهورفعه.على

تقدم.فيماحجرابنذلكذكر

7/1المحلى!"فيئحلت@حزمابنوذكر الروايفلهذهأخرىطرقا2

ابنعلىوقتاثةالحلي،صا@وعبيدالسفر،ألوأيضأوأوقفه@فقال:

عباس!.

الرواصحةيؤكدومما

1/1 أبووقال)216(:إ98

الحج،فعليهأثوكئمحج،
الرواعلىالموقوفةالروابة

ب@فمحمدمطلقأ،المرفوعة

يتابعولمزريع،بنيزيد
الثقات.

الكبير!التاريخ"فيالبخاريقولالموقوفةية

صبيأيماعباس:ابنعنالسفر،وأبوظبيان

تترجحوبذلد."عباسابنصالمعروفومذا

الروايةصححلمنحجةلاإذالمرفوعة،ية

عنبوصلهتفردأنهإلاثقضكادو)نالمنهال

منأحدشعبةعنرفعهعلىزريعبنيزيد

أبيروايةنلكعلىيدلومماايضا،موقوفةفهيمعاويةروايةأما
فييقصدلمعباسابنأنعلىبوضوحتدلنهاف@عباس،ابنعنالسفر،
ليصححهالقولعليهيعرضواانقصدإنماللشارع،الحديثإضافةكلامه

أعلم.واللهمه،ينقصواأوفيهيزيدواأنخثةوذلكلهم،

"المخجتحفةو"6/1،7المنيرأ)البدرو7،/3الراتحهدنصبوانظر:

2/1 4الحبير@2/التلخيصوا3،2 8 7/3المهرة!إتحافو@)359(،1 9

7ا@ 2 5الغليلإرواءو@،8 5 / 41-5 61(986).



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

ىورمارفعا@رتفا:فيهالاختلافبسببمتنهضعفومما@

بناللهعبدعنمالك،بنعوفعنسنانأبيعنإسرائيل،

إلاالهلا@لذي@ستغفر@لتهقال:الهنع@ه:اللهرسولقالقال:ز@ته،مسعود

@لزحفمه.منفازاكان@نذنوبه،ففرتثلاثا،إليه،واتوبالقيوم،هو@لحيئ

/2والحاكمبتحقيقي،(3241)"الذيل@افيكماخزبمةابنأخرجه:
1 17-1 1 الفريابي.طريقمن8

1/5الحاكموأخرحه: 1 سابق.بنمحمدطريقمن1

الإسنادبهذاإسرائيل،عنسابأبنومحمد)الفريابي،كلاهما:
فومر

مسلم،شرطعلىصحيححديثلاهذاالأولى:الروايةفيالحاكم
سرطعلىصحيححدياهذا"قال:الئانيةالروايةوفيلايخرجاهولم

."يخرجاهولماليخين،

1/5")النلخيصفيقالالذهبيأنإلا بنضرارهوسنانأبو":11

لأ.البحاريلهيخرجلممرف

4المهرقهلإتحافثي(1) 3 8 / 1 الكتبمحققوتالشيباتأبيع@)،1131(ا0
ديصححولكنسنا@هالنمختين:ةاللهزينالرحصمحمرظالدكتور
1حانميقما

ترحمةلهالهديىشجادأبورليعةسوأنرسربحقه.سأسرسنياد0
ودي)3221(،248/2@والتحديلالالجرحني

1/4لمسلماالكنى@ هكنا!31

فيأجدلماوالتحديلالجرحبل@9رجوعيوعندع@،تحليطوفيهككد،قال
طبقةمنهوبلإسرايل،آشرستلامذمنرلامالكبنعوتأسرسشيوخ

أصيهنيجاءماوأنخطا،محمقاللكتوربلهنبسانلي(لتشختلفة،
ميالحاغالصوابعلىهكذارواهفقدالصواب،موالخطيين

فيالستدركا1
3الكمال!تهذب1ديوجاءموصحض، أبوالكوفيمرةبنضرارترجمةيروو3/
لنمالكبرعهفالأحوصأليعنصروىيوص،سبمرانيلعنهيرويشان،
أبو"قال.المتدركاتلخيص1فيالحاععلىاعترصجنالدمبيأنكمانضلف

وانظرقا،برصض@رامرس@ان
"

3،الحاعلى@ستدركالذهياستدراك



والرفعالوقفضتعكلللثترك@3:لال@لل
-

ماأوضحومن":(630يلاعقب/11@االباريفتحفيإحجرابنقال

وغيرهيسارحديثمنوغيره،الترمذيأخرجهماالاستغفارفضلفيوقع

وأتوب@لفيوم،هو@لحئالاإلهلا@لذي@لعظيملسننفر@نقال:دمنمرفوعأ:
@لزحفمه.منفزكاناندذنوبعففرتإليه،

ورواهمر،كمامرفوعامرةفرواهإسرائيل،علىفيهاختلفالحديثهذا

مرة

إسرائيلعنسمير،اب@طريقمن(29لما)اشيبةأبيابن

مسعود@ه.ابنعلىموقوفأالمتقدمبالإسناد

عامرفوعنهرواهفقدإسرائيل،باضطرا@يوحيلاختلافاوهذا

لفهماوخاصدوقإ"وهوبق:سابنمحمدبعهوتاثققهوهوإبي:لفرياا

ثققا"وهونمير:بناللهعبد
موقوفا.فرواهأيضا(3)

منهايصحولاوموقوفة،مرفوعةعدةطرقمنالحديثهذاوردوقد

ديالطبراليأخرجه:
عنإسحاق،آبيطريقمأص541)الكبير!دا

عليه.موقوفابهمسعود@بناللهعبدعنالله،عدبنالرحلنعبد

وفيهعنعن،وقدمدلى،وهوالسبيعي،إسحاقأبوفيهالحدبوهذا

تهذيط"انظر:أبيه.منسماعهفياختلفمسعودبناللهعبدبنالرحالنعبد

4/4لكمال!ا 3 3يالتقريب،او")5683(،2 92).

2/7الإحياء"أحاديثتخريج"فيكماالزبيديقال 6 :(976)عقب9

عليهما".موقوفأومعاذ،مسعودابنعنسيبقعأبيبنبكرابو@رواه"

ذكره.شقالموقوفمسعودابنحدب

إليه:الفمارالموقو@معاذحديثأما

ئريك.طريقمن(29لما.)شيبةأبيابنأخرجه:

.(6415)فقربلا(1)

.(36)ملاتقرساا"(3)

.(5897)لتقرباد(2)



-

يالفالل@د@لعلل@لجامعفي

إسراثيل.طريقمن(3195)الرزاقعبدةوأخرجه

بهمعاذ،عنرجل،عنإسحاتأبيعنو)يرائيل()شريك،كلاهما:

مو

السبيعي.عهيرويالذيوهومبهم،رجلفيهضعيف؟حديث

عليه.موقوفااخروجهمنمعاذعنالحديطهذاوروي

33"الحلية@افينعيمأبوأخرحه- / جعفر،أبيبنالحسنطريقمن5

قال:منقال:إأته@همالكبنأن@عنزبيد،عنجحادة،بنمحمدعن

بالنهإلاقرةولاحولولاأكبر،اللهالله،إلاإلهولادته،والحمدالله،صبحان

معاذ@ه:فقالقال:البحر!.زبدمثلكانتو)نفنوئة،غفرتالعظبم،العلي
العظيماللهأستغفريقول:عبدمنماذلك؟منأهوفىهوماعلىأ@لكألا

ئةغفرتإلامرات،ثلاثإليه،وأتولثالقيوم،الحيهوإلاإلهلاالذي

الزحف.منفزكانو)ن

ضعيف،إسنادوهذا

برواية(4158)تاربخهفي

2/2الكبير، 7 1(2500):

فيالنسائيوقالأحمد@،
الكا"فيعديابنوقال

محمدعنوخاصةالغرائب

معينبنيحيىعنهقالجعفر،أبيبنالحسنفيه

التاريخ"فيالبخاريوقالثىءدا،لألي@الدصري:
ضعفهإسحاق:لأقالأيضأ:وقالالحديث،،منكرإ

الحديش@،متروك"ة(155)الاوالمتروكونالضحفاءإ

3/1"مل يرويوهوصالحة،أحادبثله":43

.@جحادةبن

جمرو.اللهرسولمولىزيدحديثمنمرفوعأوروي

الكبيراالتاريخ"فيوالبخاري7/4،6"الطبقات"فيسعدابنةأخرجه
3ك@9 فينيلطبراوا)7753(،والترمذي1(،175)وداوأبو@1(،276)1

فينعيموأبو)مط@،المتئسالجهتلخيصتالي"فيوالخطيب)0764(،الكبير"9
1/3الكما@هتهذيب"فيوالمزيم@2(،3)"الصحابةمعرفةإ 9 2،)777(

4/1@مثمق!تاريخ"فيعساكروابن 8 ال@ئشي،عمربنحفصطريقمن1



والرفعالوقفضتد@لالثترك@:لال@لل
-

بلالسمعتقال:مرة،بنعمرأبيحدئنيقال:
(1)

قال:زيد،بنيساربن

الحديث،وذكرقال...منيقول:يثيه@،النبيسمعجدي،عنأبي،حدثني

@ثحهاا.يقل:ولم

.@@لزحفمنفلآاككدرلويقل:لمالبخاريروايةفي

فيحجرابروقال1؟6/9الئقاتأ"فيحبانابنذكرهيساربنبلال
الثقاتأ"فيحبانابنفكرهزيدبنيساروأبوه"،مقبول":(787)"التقريب9

5/5 5 4/4الميزادأ"فيالذهبيوقال"،المراسيليروي9وقال:7 4 4

مقبو@ه.@:(0078)التقريبه@فيحجرابنوقال@،يعرتلا@:(9777)

الحديث.بهذاإلايعرفلابلالجدوزلد

وقالالوجه،هذامنإلانعرفهلاغريبحديطهذاالترمذي:قال

4/1دمى"تاريح@@فيعساكرابننقلهفيماالبغوي مولىلزيدأعلمولا":81

الترغيصفيالمنذريالحافظوقال@،الحدي@هذاعغيراللهرسول

متصل!جد@لأو)سنا@(2414)عقبوالترهي@

المجاهيل.سبسلسلةلكنمتصلا،يكونقدقلت:

أيضأ.آخروجهمنمرفوعاوروي

2/1"الكامل"فيعديابنأخرحه: فيالجوريابنطريقهومن6،5
1يلاالمتناهية!العلل9 بنبثرحدثاقال:عيسى،بنصفوانطريقمن(39

ذكرة@ههريرةأبيعنأبيه،عنالبكاء،اللهعبدبنمحمدعنرافع،

إلبه،ولتوبالفيوم،مو@لحيئإلاإلهلا@لذي@ثهأستغفر@"قال:ش@النبي

ليالصوابعلىوجاءملاله@ل@.إالطجاتجميعفيداوثاأبي@سنىفيتحر@(1)
المحقق،وكناالصواب،عيربلىالمزيلرو@ك@(85)ك@802الأضراس@لتحمة

أبيسندمختصرميالمننويقاللقد3،فدالاختلا@أنعلىيدحالواقعلكن
4@اوط 5 7 / أليه،عىزيد،يارسسملالثاودةأليكتفيلوقع:(1461)1

داوتأبيسنلحسحصوليويخرهالترسصيكتابفيووقعلالهاه.جدهص

البغويذكرهوفديخه،الخلات@ل@الاسأشلىوتدال@وحدفبالباهيسر،بنبلال

لالاط.الصحابتاسحمفي



@للف@الد@لعللفي@لجامع

@لزحفا.منفزلانله،ففرصفوان-شدمرة-@و@،مر@ثلاث
فيالجامع"فيحنبلبنأحمدعنهقالرافع،بنبشروفيهقلت:

1/5@االعلل 2ا/وفي"الحدبتفيقويأأراه@ال@ا.(457)4 0 فال:(1214)0

لابنه"والتعديلالجرح"فيحاتمأبووتالالحديش@،ضحجفلثيء،لجى"
2 7 9 / 1له2 حديئالهترىلاالحديث،منكرالحديث،ضحيف":(35

بالقوي!،دالضى:(670)لأوالمتروكونالضعفاء1فيالنسائيوقالقائما@ا،
1أ-لم@ا/@االمحروحين@افيحبانابنوقال بنصفوانعن@اروى:89

حدعنخرجحتىيخطئكانفيهما..بالطاماتيأتيالرزاق،وعبدعيسى

عديابنوقالصناعتمه،ولاالحديثيعلئميكىولمانفرىإذابهالاحتجج

2/1"الكامل9في الضعفاءدافيالدارقطنيوقال@ا،بالقويلي@":63

لملأ(:5)التقريبه@افيحجرلناوقاللحديط!،ادامنكر:(124)@المتروكونوا

برواية(555)تاريخهفيقالحيثقواهمعشابنأنإلاالحديث!.ضعيف"

بأسبهلي@"الدصري:
يصحلاحديثهذا@لمالجوزي:ابنقال

الذهبياستدراكتلخيصو"ك@(،85)ك@802الأشراشهتحفة@@انظر:
04"المهرةإتحافوإ1/61،4"الحاكممستدرلىعلى 38 / 1(511 31).

بزياتانفر@دهمعووقفه،حديثرفعفيالضعيفبضطربوقد@

للحديث،الضعيفذلكضبطعدمالناقدلدىليتضحالحديت،في
عنجبير،بنسعيدعنالثعلبي،عامربنالأعلىعبدروىمامئاله:

علمتم،ماإلاعنياتقوا@لحديث@اقال:النبي-لمجحده،عنركل@ا،عباسابن
برأيهالقر@نفيقالومنالنار،منمقعدهفليتبوأمتعمداعليكذبفمن

النار@امنمقعلهفليتبوأ

منومهموالأوسط،الأولالجرءعلىاقتصرصفمنهمومختصرفمطولةالروايات(1)
بهأتىمنومنهمالأحير،الزءعلىاقتصرمنومنهمالأرس@الجزءعلىاقتصر
لمحلكماعلمكاملا،



والرفعالوقصضتحكللالهضقىةلال@لل
-

2وأحمد)35262(،فيةأبيابنأخرجه: 33 / 2و1 6 3و932و9 2 3

3و 4/33@لأشرافاتحفة9فيكماثاودوأبو)232(،والدارمي2،7 6

(8084)لبهرى"ا"فيلنسائيوا)1592(،و(2950)لترمذيوا)3455(،

2لهيعلىوأبوالرسالة،ط.(1308)و(0308)والعلميةط.(8508)و 33)

12)و 7وا/الفكرط.(63)تفسيرهفيوالطبري2(،7 الكتب،عالمط.1

2)كاو(23931)و(23921)الكبيرا"فيوالطبراني فيوالقضاعي1(،3
2وللأ(2275)الايممان!شعبفيوالبيهقي)455(،الشهالبهمسند9 27)@.

2ولالعلميةا (3)"لنزولاسبابا@افيحديلواوالرشد،اط.(2080)و(07

عنالأعلى،عبدطريقمن(119)وا(اول@(117)والبغويبتحقيقي،

مرفوعا.دفالا،عباسابنعنجبير،بنسعيد

واللهوالصواب-ا@عرحمهماوالبغويالترمذيخنهالحديثهذا

علىزدموقوفآ،ومرةمرفوعا،رواهفبهاضطربقدالأعلىعبدأنأعلم-

الإمامفقاليصتكلمواضعيفوهوالأعلى،عدعلىالحديثمدارأنذلك
1/1"الحللفيالجامع"فيأحمد 5 آبووقال"،الحديثضعيف":(770)2

6/3والتعديل!الجرح9فيكما@رعة ريعربماالحدبث،ضعيف":(13لا2

لي@":(381)والمتروكون!لأالضعفاءفيالنسائيوقالوقفمه،@ربماالحديث

2/0"العلل@فيالدارقطنيوقال"،القويبذاك بالقويلي@9:(143)س61

2/5الاعتدالهميزان"فيكمامعينبنيحيىوقال@ا،أعلمواللهعندهم، 3 0

4للا 5ةالكاملأ"فيعديابنوقال@،القويبذاكليى@:(72 4 7 /6:

باشياءالئلميالرحلنعبدوأبيالحنفية،وابنجبير،بنسعيدعنيحدثا

3الطبقات!"فيسعدابنوقالعليهاإ،يتابعلا 2 6 فيضعيفأكان":6/

وصحح7:ا6/8اقهذيط@ذيافي!حجرابنالحافظوقالالحديف،

منوهوالحاكملهوصححالترمذي،لهوحسنالكسوف،فيحديثهالطبري

يهمأ.صدوق:@3731)@لاالتقريبفيوقالتساهله،

ماالحديثهذامنوالأخيرالأولللئطرأجدلمتقدمماجانبإلى

ه@،الصحابةمنعددرواهمتواترصحيحفهوالأوصطالشطرأماله،يشهد



-

@الف@لثد@لعللفي@لجامع

1/1والتذكرظالتبصرةشرح"علىتعليقيفيلكفيفصلتوقد رواهاوقد4،9

ا/الموضوعاشهتقدمة"فيالجوزيابنالحديث-هذاطرقيعني:جميعها-

.36-12المرفوضه:الائار"فياللكنويتخريجهافيالكلاموبسط55-9،3

1/1القدي@!فيض"فيالصناويقال يعني:المصنف-رمز@:72

إذيضعف،أنوينبغيةالقطانابنقالبالترمذي،اغترارألحسنهالسيرطي-

رواهشيبةأبيابنلكنبالكذبمتهمزرعة:أبوقالوكغبنسفيانفيه

الطريقهذامنصحيحفالحديثالقطان:ابنأعني:قال-صحيح،بسند
ضربهفييصبلمالمصنفأنيعرفوبهانتهى.الأول،الطريقمنلا

عندصه.صحتهمعشيبة،أبيلابنعزوهعنصفحأ

ولست"بقوله:(1783)الضعيفةأالأحا@يثسلسلة"فيالألبانيوتعقبه

أوالثعلبي،منلخلوهشيبةأبيابنطريقصححالقطانابنكانإفااثوي
مفافذلكالظاهر-وهوالأول-كاننف@ضعيفأ،هذاالئعلبييرىلالأته

هذاعلىتعليقيفيبكلامهواستشهدتإليهملتكنتوإنجدأ،أستبعده

ومخارجهالحديثلطرقتتبعيقبلفلكوكان)232(،المشكاة!"منالحديث

غيرمنشيةأبيابنطريقيكونأناستبعدتتتبعتها،فلماذكرها،سبقالي

نقلنهماعليهيدلككماخطأةفهوضعفمعيرىلاكانإنوأماالئعلبي،طريق

فيأخرجقدشيبةأبيابنرأيتثمأعلم.واللهوالعسقلانيالذهبيعن
(66/10/2)المصنف!"

(3)
عنوكغطريقمنالحديثمنالأخيرةالجملة

.@أعلمواللهاستبعدت@،ماعنديفترجحأوقفه،ولكنهبمعالأعلى،عبد

صفة9كتابهفيالحديثهذاخ@ل@ثاعمدالألبانيفإنذلكومعلتول:

روايةعنالنهيعلىبهمستدلأالكتابمتنفيفجعله4،1@ه:النبيصلاة

"الهامث@:فيقالئمالضعيف،الحديث
ثمالترمذي...أخرجهصحيح،

ايرم@ي.روايةيخصي@اومذا(1)
أحمدضمفهوقال.الالضحعاطفيالذبيا@رثهفقدهنا،الثعلبيلرعتهتوله.وهو(2)

."يهمصدوقةلالقربفيالحافظوتالوأبو@رعف

.(30603)برقمعليهانجلالتيالطجةفيرهو(3)



لرفعواالوقضضتحكللال@ثترث@:رلملل
=

ابنلإسنادتصحيحهفيالمناوياتبعتوكنتضعبف@الحديثانليتين

نفسوهوالضحف،بئ@هوفإذاعليصالوقوفليتيسرثمفيه،شيبةأبي

ويخرمه.الترمذيإسناد

السلسلةفيإاعلهأنلعدالكتابمتنفييضعهلاأنبهالأحرىوكان

أعلم.واللهيحذفصأنأوضعفهإلىمثيرأالهامث@فييضعهبلالضعيفةا،
(63)تفسيرهفيوالطبري3(،3060)شيةأبيابنموقوفأصرواهتلت:

بنسعيدعنالأعلى،عبدطريقمنالكتبعالمط.وا/27الفكرط.

النار.منمقعدهفلبتوأبرأيه،القرانفيقالمنقال:عباس،ابنعنج@ر،

وا/الفكرط.(63)تفسيرهفيأيضاالطبريعدسوادةبنبكروتابعه
7 بنبكرعنليث،عنجرير،عنحميد،ابنطريقمنالكتبعالمط.2

موقرفأ.ه@،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنسوادة،
الأعلى،عبدطريقعلىتعليقهفييعلىأأبيدمسندمحقققالقلت:

سواثةبنبكرعليهتابعهو)نمابالحديث،ينفردلمالأعلىعبدإن"نصه:ما

نلث،فيوهمأتهإلايقول،كماالإسنادكانلوكذلكوهو@الطبريعند

ةبفولهفلكيخن(1783)@الضعبفةالسلسلة"فيط@ل@الألانيتعقبهوتد

والصواب:قلمسبقولعلهخطأ.المسيبه9الإسناد:فيقرلهلرلا:"
الطبريإ،تفسير@فيالواقعهووكماكلامهسياقمنظاهرموكماجبير@إ

باح@.أوكاتبفهينجوقلماسهلهذامئلفيوالأمر

ذلكفيمستندهكللأنةمباسضلي@سعد"ابنهووليث"قوله:ثانيا:

منيقول:أنفلقائلبكر.عنالرواةفيسعدبنالليثذكرواأنهمهوبنما

شيوخفيذكروهنهمف@الضعيف!سليمأبيبنليثهويكرنأنالممكن
الحميدعبدبنجرير

(1)
أعلم.فالتهسعد،بنالليثدون

لأته:ونلكمز@وج،خطأحميدأبنعبد"قوله:ئالئا:

المزيرا.لحكبدالضجعقا:داللملةفي(1)



=
يالفالائد@لعلل@لجامعفي

بفالتسميةحميد"،ابن"قال:و)نماالطبري.فيالرجليثملما-

المعلق.منعدإ"

هوثهف@الرازي،حميدبنمحمدهوو)ن@امنه@خطأتسميةإنها-2

يسميميتارةوهوعنم@والإكنارعنسالطبريبروايةالحلماءعدالمعروف

بنمحمدحدثنا:(10)@خرحديثفيقالوقدلأبيه،بنشتهيكتميوتارة

فالاسنادهذاعرفتفإفاالحمبد.عبدبنجريرحدثناةقالالرازي،حميد
ايضأ.ضسيف

بهذاالعاريخنعديقالأنيجزلمسواثةبنبكرإلىالسدصحلو-3

لائه:الأعلى؟لعبدمتابعإثهالحلم:

مه.الأخيرةالجملةنماد@بتمامه،الحديثيرولملولا:

عباس.ابنعلىوأوقفهرفعهفيخالفهانهوثانيا:

"أعلمواللهالحديط،ضحفعلىاحردليةكانالإشادثصحفلو

المرفوعلاشيء،فيهيصحلاالحديثهذاأنيتبينتقدمماخلالفمن
أعلم.واللهأوهام@منولعلهولاضطرابه،الأعلىعبدلضعفةالموقوفولا

4/33الأشرافأتحفة"وانظر: 7/87"المهرةإتحافو"5(،435)6

1/4الزوائد"والمجمع8(،73يا 61-4 71.

هوالمقطوعويكونوقطعأرفعاالحديثفييخنلفوقد@

ابنروىمثاله:اخرين،صحابةحديثمنالمتنويصح@لصحيح،
عنصالح،أبيبنسهيلعنعقبة،بنموسىأخبرنيقال:جريج،

فيجلسىدمنة@فه:اللهرسولقالقال:دلأعن@هريرةأبيعنأبيه،
الهلاوبحمدكربناسبحانكيقوم:@نقبلفقاللغطهفيهكثرمجلس

ذله.مجلسهمنكانمالهغفرإلاإليك،وأتوب@ستغفركأنت،الا

تعالى-اللهرحمهالألباني-التحكحمانتهى(1)
اللنطأ.@اثةالعربلادمحناها.ايفهملاوضجةصوتومو.اللغ@ش(2@



والرفعالوقفضتعكللالهضل@:لالحلل

4-4لمحا/2أحمدأخرجه فيوالنسائي)3343(،والترمذي9،5
اليرمعمل9وفيالرسالةط.(10157)والعلمبةط.(10230)الكبرى""

4/2الاثار@امعاني@اسرحفيوالطحاوي)793(،له"،والليلة 8 ط.وفي9

1الكبير"الضعفاء"فيوالعقيلي)5186(،العلمية 5 6 فيوالطرالي2،/
وابن1(،419)لهالدعاء@ا،"وفيالطبعتينكلتا(6هولك@(77)الأوسط،9

4معجمه:ليوالصيداوي)844(،"والليلةاليومعمل"فيالسني 3،9

3والحاكم 6 /-،15 1له:"،الحديثعلوممعرفة"وفي37 العلميةط.31

البسام!لأالروضفيكمافوائدهفيوتمامحزم،ابن@ارط.(273)و
ط.(062)والعلميةط.(62له"الإيمان@اسبفيوالبيهقي)1851(،

1يا"السامعو@ثابالراويلأخلاقالجامع"فيوالخطيبالرشد، ط.(41

الفهريعمربنومحمد)0431(،والبغو@الرسالة،ط.(1440)والعلمية

1:"الأبينالسننفيإ 6/33السير"دافيوالذهبي4،5 بنحجاجطريقمن5

لأعورامحمد

4/1الكبير"لتاردخا@افيريالبخاوأخرجه: 0 التاردح9وفي(2120)4
2/4لهالصغير"، 0

يزيدبنمخلدطريقمن

قرةأبيطربقمنللاه(حبانابنوأخرجه:

الإشاد.@هذاجريحابنعنقرظوأبوومخلد،)حجاج،ثلاثتهم:

لاالوجه،هذامنغريبصحيححسنحديثهداالترمذ@:فال

الوجط.هذامئإلاسيلحديطسنعر@ه

إلامسلم،سر@علىصحيح@سادهدا!ال@المستدرد:فيالحاكمقال

عنسهيل،عنعقبة،بنموسىعنوهيب،لحديثعللهقدالبخارقيآن

علوممعرفة@فيفالأنهإلا."أعلمفالتهقوله،منالأحباركعبعنأبيم@

.(1135)التقريسه@عمرمه.اخرفياخلطلكنهتتتقة@ومر.(1)

.(6540)التقرب"أومامالهصدوق"ومو.(2)

(6977)التقرسه@يغرسهدثقةةطارقبنموسومو(3)



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

علةودا@يم،شر@منأنهلكلمتآنلهمنحديتهذا@الحديث:

تناقضه.مزيدعلىفدل"فاحثة

7النكشه"فيحجرالنالحافظوقال 1 8 / 4وفي:2 91-4 9 2

بغفلثمفاحثة،علةلهإنهنا:يقولكيفالحاكم!منعجباهيخا@بتحقيقي:

كانأنهعلىالدليعومنويصححه؟!المستدرك!"فيبعينهالحديطفيخرج

أنهالحديمه،علومفيإكتبهعصا@المستدرك"فيلهكتابتهحالفيغافلأ

أنإلامسلمشرطعلىصحيححديثهذاقال:بأن"المستدرك9فيعقبه

عنأبيمععنلسهيل،عنعقبة،بنموسىعنوهيب،بروايةأعلهالبخاري

الذيانمادالخاري،عنلهوجودلافكرهالذيومذاانتهى.الأحبار،كعب
وفلكآولأ،الحاكمذكرهالذيهوالحكايةهذهطرقجميعفيالبخاريأعله

البتة،فيهلكعبذكرلاالله،عبدبنعونعنسهيل،عنوهيب،طريقمن
1وغيرهمزرعةوأبوحاتم،وأبوحنبل،بنأحمدأعلهوبذلك

0 00.

6الباري!فتح"فيأيضاوقال 6 7 / @قيبأ(7563)@ه6لملأ-13
"المستدرك"فيقالكذا9الحاكم:قولعلى

هذافيفليسذلك،فيووهم

ركذاعون،عنسهيل،عنوالصوابكعب،ولاسهيللوالدذكرالسند

عنالبخاري،طريقمنساقهنهف@"الحديثعلوم"فيالصوابعلىذكره
قالقال:ثمبسنده،جريجابنعنيزيد،بنمخلدعنسلام،بنمحمد

هذاغيرالبابهذافيالدنيافيأعلمولامليح،حدي@هذاالبخاري:

وهيب،حدئناقال:إسماعيل،بنموسىحدئنامعلول:أنهإلاالحديث

الوكأنوقال:قوله...،.الله،عبدبنعونعنعقبة،بنموسىحدثناقال:
بهذاهيو)نماالباب،هذافيقوله:وهياللفظةهذهفيوهمالحاكم
بنموسىعنجريج،ابنوهو:الإسادهذالأنقال.كماوهوالإسناد،

أعلملاالبخاري:قالولهذاالمتن،هذافيإلايوجدلاسهبلعنعقبة،
عهوجاكأعهبالأخذمعروفايكنلمإفاأنهيعنيسيلمنسماعألموسى

عقبةبنلموسىملازمةاكثرهومنجريج-ابنوهوراويها-خالفرواية
نهف@صححهمنوأماالبخاري،تعليليوجبهفهذاالملازم،روايةرجحتفه



والرفعالوقفضتحكلةللثترل@لالعلل
-

علىعفبةبنموسىعندأتهيجؤزبلقادحة،علةالاختلافهذايرىلا
1لوجهينا

0 00.

8/2"العلل9فيالدارقطنيوقال 01-2 0 بىسهيل)يرويه:(1513)2

عقبة،بنموسىفرواهعنه،واختلفهريرفأبيعنأبيه،عنصالح،أبي

غيره،موسىعنرواهنعلمولاجريج،ابنعنهبهحدثكذلثسهيل.عن

موسىبنالرحلنعبدعنلسطام،لنعليأبوالحديثبهذاوحذث

أبيبنسهيلعنعقبة،بنموسىعنجريج،ابنعنحجاج،صالسوسي،
دكرفيووهمهريرة.أبيعنصالح،أبيعندينار،بناللهعبدعن@الح،

عنجريج،ابنعنحجاج،رواهو)تماقبيحا،وهماديناربناللهعبد

0رواه.كذلكهريرةأبيعنأبيه،عنسهيل،عنعقبة،بنموسى 0

(1)

بنعاصمعنإلبهوأضافعقبة،لنموسىعنجريج،ابنعنالواقدي،

هريرفأبيعنأبيه@عىسهيل،عنبلال،بنوسليمانحفصبنعمر

أبيهيعنسهيل،عنعباش،بنإسماعيلعنعمار،بنهامرواهركذلك

بنعونعنسهيل،عنرواهخالدبنوهيبوخالفهمهريرة،أبيعن

عتبةبناللهعبد
(2)

عنجريج،ابنبهحدثحنبل:بنأحمدوقالقوله،

يكونأنأخ@وقال:وهب،قولوالصحيحو@،وفيهعقبقمابنموسى

والقولعنم@الضحفاءبعضمنأخذهعقبة،بنموسىعندلسهجريجابن

أحمدا.قالكما

@يحاتمأبيابنوقال
عنزرعة،وأباأبيوسألت9ي@702(:العلل!"

عنصالح،أبيبنسهيلعنعقبفبنموسىعنجريج،ابنرواهحديث

فيهكثرمجلىفيجلسالمنفال:ي،النبيعنهريرفأبيعنأبيه،

1وبحمدك.@للهمسبحانكبقوم:لنقبلقالثملنطه،
0 هذافقالا:الحدي@0

أصح.وهذاموقوفأ،اللهعدبنعونعنسهيل،عنوهيب،رواهخطأ:

الصطبوع.فيمكنا(1)
.(5223)التترسهانظر:إخطا،لحشاالمطبوعفي(2)



-

@لف@ائد@@لعللفيالجامع

جريج،ابنمنالوهميكونأنيحتملقال:هو؟ممنالوهملأبي:قلت

الحديطهذا@فسجريجابنيكونأنوأخثىسهيل،منيكونأنويحتمل

سمعتالضعفاء.بعضمنأخذهموسى،منيسمعهولمعقبةبنموسىعن

يرويهماإلاأحدسهيلعنالحديثهذاروىأعلملايقول:أخرىمرةأبي

أنفأخئىالخبر،فيهجريجابنيذكرولمعقبة،بنموسىعنجريج،ابن

أعلملاسهيل،اصحابيروهلمإذيحيى،أبيبنإبراهيمعناخذهيكون
هريرظ.أبيطرقمنشيءفي@جمالنبيعنالحديثهذاروي

بنموسىإلىالحديثهذافيالعلةنسبقدالبخاري@امال!أنإلا

4/1الكبير"التاريخ@افيفقالعقبة، 0 وهيبعنموسى:@اوقالة(2120)4

بنموسىيذكرولمقوله،عتبقعبناللهعبدبنعونعنسهيل،حدثناقال:

أولى".وهيبوحديثسهيل،منسماعأعقبة
ظاهرعليهيدلماوهذاعقبة،بنموسىبسببوقعالوهملعلقلت:

يدل"سهيلمنسماعاعقبةبنموسىيذكرداولمفقوله:يخلك،البخاريكلام
سهيل،منبالسماعيصرحلملأنهثعقبةبنبموسىالروايةأعلأنهعلى

حجرابنفكرهفقدبالتدلي@،وصفقدعقبةبنموسىأنعلمناإفاخصوصا

بلحأشاربالتدلي@،الدارقطني@الوصفهوقال:(2لا"المدلسي@مراتب"في
الإسماعيليذلك

@افتحفيفقالنحو@خر،علىالبخاريكلامدسرحجرابنأنإلا
13/6لماالباري 67-6 6 الخليليساق@اوقد:(6375)عقيب8

(1)

في
الإرشاثه"

(2)
للبخاري:قالمسلمأانفيهاوذكرالحاكم،غيرعنالقصةهذه

ثممعلول،أنهإلالا،فقال:هذا؟غيرحديئاالدنيافيالإسنادبهذاأتعرف

طيفدارط@حةفيالصوابعلىوحاء"،الالخليلالمطبوع.في(1)
3/9ايرشاد"@ألظر.(2) فيالخطيبالإرشادفيمابنحوالقصةهذهونقل6،1

@

2/2لعداد!تبريخ 2/3الغربط.ومي9 53 @تاريخفيعساكروابن5،1



فعوالرلوكفاضتعكللالثترقى:لالعلل
-

بنعونعنعقبة،بنموسعنوهيب،عنإسماعيل،بنموسىعنذكره

سهيل،منسماعألموسىأعلملاالبخاري:قالولهذاقوله...اللهعبد

راويهاخالفروايةعنهوجاح@عنه،بالأخذمعروفأيكنلمإفاأنهيعني:

روابةرجحتمنصعقبةبنلمرسىملازمةأكثرهومنجريجابنوهو

هذايرىلالهف@صححه،منوأماالبخاري،تعليليوجبهفهذاالملازم،

1الوجهين.علىعقبةبنموسىعندأنهيجوزبلقادحتعلةالاختلات
00.

واحدةروايةلهعقبةبرفموسىحجر!ابنالحافظلكلامعجبتقلت-

فبهوقعلسندذكرهمنثأهالحافظإليهذهبالذيوهذابالوجهين،يروهولم

"فيه:قالالحافظذكرهالذيالإسنادأنوفل@تخليط،
عنعقبة،بنموسى

و)نماعقبةبنموسىفيهليىعونروايةإسنادأنوالصواباشهعبدبنعون

لاواحدة،روايةلهموسىأنيعني:وهذاعون،عنسهيل،عنوهيب،هو

نفسهبالوممجاءوإسماالحافظ،بهيتفردلمالوهموهذاالحافظ،ذكركما

9لإرشاد":ا1فيالخليليعند 2بغداد@2/تاريخ@فيوالخ@6،1 وفي9
3الغر@2/ط. 55/5"ثمشق@اتاريخفيعساكروابن5،1 لمامخالفوهو2

بزيادةالرواياتهذهإنبلفكره،تقدموالذيللبخاريالكبيراالتاريخفي

ك@.اللهرسولقالقال:التصعبدبنعونعنرووهأنهموهيعجيبق@
أنكماعون.قولمنالبخاريفيوهوالرفعفيهفزاثوا9@لمجلسكفلىة"

ذكرهالذيكالإسنادفيهاالإعلالوسنداخر،وجهمنور@تالقصةهذه

الكبير،.التاريخ"فيالبخاري

1:"الحديثعلوممعرفةفيإالحاكمأخرجه:إذ 13-1 1 العلميةط.4

فتح9فيكمالماالمدخل@افيالبيهقيطريقهومنحزم،ابنط.(27ولا

0بغداد@31/تاريخفيأوالخطيب@31/766،الباري 21-0 ط.وفي31

15/1الغرب 55/5دمثق!ناريخفيإعساكروابن2،4 إلىسنادهمب@1

إلىوجاءالحجاجبنمسلمسمعتيقول:القصار،حمدودبنأحمد

يارجليكاقئلحتىدعنيوقال:عينيه،بينفقبلالبخاريإسماعيلبنمحمد

بنمحمدحدثعلله،فيالحديثطبيبوياالمحدثي@وسيدالأستاذين،استاذ



=

@لف@ليدي@لعللفي@لجعع

قال:جريج،ابنأنبأناقال:الحراني،يزيدبنمخلدحدثناقال:سلام،

عنهريرة،أبيعنأبيه،عنسهيل،عنعقبق@لنموسىحدثني

بهذاأعلمولامليح،حديثهذاإسماعيل:بنمحمدفقالجم@وو...،النبي

بنموسىبهحدثنامعلول،أنهإلاهذاغيرحديثاالدنيافيالإصناد

اكطعبدبنعونعنسهيل،حدثاقال:وهيب،حدئناقال:إسماعيل،

ديالهقيكدمووكناعساكر،ابنروايةلفظهدا
@لكيل@أشلىكماالمدخل،1

6البارب@لتحفيححرابنالحالحط 6 7 / 1 عليمدممرفةيرولكن)الخاتمقأ.3
فيالديافياعلملرلااتالي.الحوعلىالروايةجاعطبحلاثهرقاريخالحليشه،

الحديشه.ناغير@البدهدا
6البري!@متحفيحجرابنتال 6 7 / السدخل!"فيالبيهقيحرجه:الر(60ملا-13
بنأحسدعنلحقال:البخاري،عنالحديثهعليم@ليالسذكرربسندهالحاكمعن

لكئالبخاري،كلاموساقمحمد،برحجبمصكلاهسا-سيى-بنوبحىخبل
لاةوقولهمعلول،أنهإلاالحديثمذاكيرالدنيافيالإسنادبهذاأعلملاقال.

فيالخليليساقوقدال@خاري...عنالسنقولموالحهايرالاسادبهداعلم(
أتعرتةيللبخكلتالمسلساآنفيهاوذكرالحاكم،يخرعنالقصةمد.الارفاد"،

1محلول.أنهإلالافقال.هنا؟عرحديتأالدلافيالإشادبهذا 0 دركادوقال:0
وتالالإشاثابهذاهي@نماالبا@،مذافيقوله:وهياللفطةمذهفي3والحاكم

4و"7اله2النكشه"في 9 حالفي3الحافيهاصالرهمأنلرعنديشحقيقي.2

الصواب.علىعهخلىجأروامالأنهالحدي@اسلومفيكاقي
1والإيضع،:لالتقييد@يقال@@القصة،مذهأعلتدالعراقيفلنوع@رصا 1 وفي8

5البنانر:.@ 07-5 بهذهالحدي@مداعل@هفي3الحاأعلالمكذا:08
القصارحمدونبنأحمدأتهموأناصحتها،عدمالطىعلىوالغالبالحكايقي

فيمه.تكلمفقدسلم-عنراوما-
كاد)853(:اماا/الاعتدا@ه@ي@زانفيالنمبيلقلهميساالحاكمعنهتالةتلت

وأنكرعنهءالروايةحلتبنحسلون-برأحمدحدئنايقول:الحاف@عليأبو
حجرابنأنإلامظلوم،.ومومستقيسةكلهالاحديئالحاكم.وقالأحاثيشا،عليه
7الصححابنعلىالنكشا"فيلقالالاعلال،مذاعلىردقد 1 5 / 4وفي:2 9 0

وكذانك@رتنجرمنالصحةعلىالحاكمنجررواهاقدصحيحة،@الحكايةنجحقيفي.
@نتوله:مو)نمامنهاالمنكرلأنالصواب...علىالحاعصالبيهقيرواما

المحلول،الواحدالحدي@هذاغيرالبابنا@فيالدنالحيأعلملاقال:الحاري
البخاريمتالعنشلهايخنىلاأحاديتعدةابابليأنرالواتع



فع@الرلوقفاضتحكلللثترقى:لالعلل
=

مسندأعقبةبنلموسىيذكرلاأولى،هذاإسماعيل:بنمحمدقالقوله.

عقةبنموسىأنعلىبذلكفدلالجادفعلىالاسنادذكركذاسهيلاعن

بتدلي@متعلقللحديثالبخاريإعلالوأنفقط،واحدبوجهرواهإئما

عدةفيبالسمعصرخقدلأنهجريج،ابنبتدلي@لاعقبفبنمرسى

روا

هذهأنإلاعقبةبنموسىطريقغيراخرىطرقمنالحديثورد

مقال.منتخلولاالطرق

2عللهفيالدارقطنيفكرهفقد 0 3 بنعمربروعاصمالواقد@،عن8/

بلالبنوسليمانحفص

2/7حجراابن@نكتفيكماالذكر"@تابفيالفريابيوأخرجه: 2 2

4وفي: 9 عياش.بنإسماعيلعنعمار،بنثامطريقمنبتحممي5

قال:وه،ابنطريقمن(1913)الدعاط"فيالطبرانيوأخرجه:

حيد.أبيبنمحمدحدثني

به.سهيل،عنومحمد(عيل،@)سماوسليمان،صم،)عاأربعتهم:

هذاغيرمنسهيلعنرووهأربعةفهزلاء"النكشه:"فيحجرابنقال

قوية،طريقمنيعرفهيكونأننفىإئمافلحلهالترمذي،أخرجهالذيالوجه

مقال.منم@فاواحديخلولاالمذكورةالطرقلأن

بنسماعيلف@الثانية:وأماالحديثتروكفالواقديلأولى:اأما

وأمابالتحديث،صزحولوالثاميينعنروايتهغيرفيمضعفعياش

أيضاضعيفلكئهمدنياكانوإنحميدأبيبنفمحمدالثالئة:

عنالطريقتلكتفردمنبهحكمماإلىحاتمأبوالترمذيسبقوقد

683@@اتقريب@الميش@ومو@1@ 2لاالتريب@الئققه،ومر.@2@.@0 5 3@.

ى.73)لاتقريبهالمأ0(5716)لالنفريبا(3)

لاوصلقان،الأولي@الطريقينللنطلأالحافطثكرهماعلىريادة(5836)لالكرسبما(5)

عنهما.المعلقالشد@لىصحةيعرت



-
@لف@الد@لعللفي@لجامع

عنالحديثهذاروىأعلملا":@العللفيإعنهابهحكاهفيمافقالسهيل،

."د@نههريرةأبيطرقمنشيءفيعيهفهالنيي

بنإسماعيلروايةعلىتعليقال@702(لابنهلماالعلل"فيحاتمأبووفال

سهيلعنراويةلي@إسماعيلنفسهذا؟ماأدري@افمامرت:التيعياش
ا.يسيرقاأحاديطعهروىإنما

يصحولاصالح،أبيطريقغيرمنل@ههريرةأبيعنالحديث@روي
أيضأ.

فيوالطبراني5(،93)عقبحبانوابن)8584(،داودأبوفأخرجه:
4/04"الكمالتهذيبفياوالمزي)5191(،الدعاعاا" طريقمن(3907)5

عنل@ن@هريرةأبيعنالمقبري،عنعمرو،أبيبنالرحمنعبد

@رز.ال@هرسول

فيالذهبيعنهقالعمرو،أبيبنالرحمنعبدفيهاالروايةوهذه
2/5"الميزانلا 8 التقريبأ@افيحجرابنوقالينكر،،ما@اله:(4930)0

هذاعلىأحديتابعهولمتوبعإفاروايتهتقبلأي:"مقبول".(39يثلأ

د.لإسناا

بنسهيلعنعقبة،بنموسىروايةإعلالفيالنفسأطلناقدثمناوما

هذامنالحديثصحةعدمإلىوانتهيناهريرة،أبيعنأبيه،عنصالح،أبي

طرقمنصروياخرين،صحابةحديثمنصحقدالحديثأنإلاالطريق،
صحيح،المرفوعالحديثومجملاخرين،صحابةوعنمقال،فيهاأخرى
الصحابةمنعددعنالحديططرقتخريجفيحجرابنالحافظتوسعوقد

الحديثأنمنصفكلخلالهامنيدركبماوسميخها،غثهاوبينوناقها
صحيح.

9/1"لأشرافالاتحفةوانظر: 9 /7المسند"أطرافو")25721(،8
1 8 41/5المهرقااإتحافو@ا9(،ل@971 95(181 82).



لوفع@الفاتعدرضلحثترك@@رل@لل
-

رو@ته،لكثرةالموقوتفيه@رجحيوقفا،رفعافيهومما@ختلف@

السريأبيبنمحمدروىماالباب:فيمرفوعحديثصحةولعدم
عنالطائفي،مسلمبنمحمدحدئناقال:الرزاق،عبدحدثناقال:

@المنال@ه-ط:رسوذقالقال:ر@الا،عباسابنعندينار،بنعمرو

فيها@ا.شركا،فهمقوئم،وعندههدية،اليه@مدي

ومن2(،/2976)@االمهرةالخيرةإتحاف"فيكماالحاكمأحرجه:

1البيهقيطريفه 83 / وتابعهالإسنا@بهذاالسريأبيبنمحمدطريقمن6

سننهفيالبيهقيفكركماالأزهرأبوفلكعلى
(2)

1 83 /6.

هنافرواهووقفا،رفعاالرزاقعبدعلىفيهاختلفالحديثهذا

حجرابنعندالصغاليالصباحبنإسحاقبنمحمدعنهورواهمرفوعأ،

3/3"التعليق@انغليق@ي الروايةعلىإسحاقبنمحمدنوبعوقدموقوفا63

منصوربنإسحاقتابعهالموقوفة،
()

.(2204)"الحللدافيحاتمأبيابنعند

مسلمبنمحمدعنالرزاق،عبدعنو)سحاق()محمد،كلاهما:
موقوفأ.@اعباسابنعنديخار،بنعمروعنالطائفي،

لعدموقالواالموقوفة،الروايةتصحيحإلىالعلماءمنجماعةذهبوقد

الباب.هذافيمرفوعشيءثبوت

3/2صحيحهفيالبخاريقالفقد 1 أهديمندابابيه.62(:قبيل2
شركاء،جلساعهأنعباسابنعنوئذكرأحق،@هوجلساؤهوعندههديةله

13/1"القاريعمدة"فيالعينيوقال"،يصخولم ترجمةوضعكانلما":64

تحري@رموالرياالمحمدسالكرى"دالسننمطوعلي(1)

6/4الكسال! 9 2(6169)

الطريق.مناعلىاق@لم(2)
.(5721)التفرببانشهإنقةوهو.ا(3)

أنئشه.تجدنه.إليححرالنتالبذمعلق@سادال!ومداللأ

.(3)رواتقرسهنبش@إنقة"وهو:(5)

لقهنصانظر:



-

@مد@لف@ي@لعللفيالجامع

بصيغةإليهأشارثشركاؤهجلساعهأنعباسابنعنرويماتخالفالباب

إليهالئهدىجلساءأي:جلساعه.أنعباسابنعنويذكربقوله:التمريض،

حتىالتمريضبصيغةعباسابنعنهذابذكرهيكتفولمالهدي@،فيشركاؤه

يكونأنويحتملعباس،ابنعنهذايصحلمأي:ةيصحولمبقوله:أكده

/3لأالضعفاطفيالعقيليوقال@ا،ش@ء...البا@هذافييصحولمالمعنى:

3فيوقالجم@ا،النبيعنشيءالبابهذافييصحولا":67 2 8 /4:

1البيهقيوقالحديهه،المتىهذافييصحولا 83 درواه:6/

غيرموقوفأعباسابنعنفذكرهالرزاق،عبدعنيوسفبنأحمد

:(1527)عقب"الموضوعات9فيالجوزيالنوقالأصحإوهومرفوع،

5/2الباري!الفتحفيحجرابنوقاليصع،لاحديثهذا" 8 عقب0
والموقوفوموقوفأ،مرفوعأعباسابنعنجاءالحديثالصذا:(2610)

عنهالرزاقعبدعلىواختلف@أيضا:وقال"،المرفوع...منإسناداأصلح

1عنهالروايتينأصحوهوالوقف،عنهوالمشهورووقفممارفعهفي
0 وقال0،0

هوموقوفأ،عنهمصنفهفيالرزاقعبدورواه":54لأ:الساريطمديفي

13/1@القاريعمدةفيإالعينيوقالأشبمه، عباسابنعنهذا@روي64:9
فيالعجلونيوقال@،المرفوعمنإسناثأأصحوالموقوفوموقوفأ،مرفوعا

2/3الخفاء"كثف" 0 أصعالموقوتإنشيخنا:@اقالالسخاوي:عن2
5فيأيضاوقال 6 8 شيءإ.يهثبتما":2/

أصحالموقوتالرزاقعبدطريقمنالحديثأنيتبينتقدممماقلت:
المرفوعالطريقأمابذلك،الأئمةولتصريحبها،عنهالأثباتالثقاتلرواية
علىفيهوالحملالموقوف،الإسنادقوةيقاومولي@فيه@متكلمفراويه
حاللظهورالرزاق،عبدعلىالحملمنأولىالسري،أبيبنمحمد

الطريق.هذاعلىأقف@(1)
الكلام.هنامننحوأك@363"التحيقدتلي@فيالحافطذكر(2)
وهو@ي(3)

.(1075)صلهلمقاا@



والرفعالوقصضتحكلرلهضك@لال@لل

ذلثصحةنعرتفلاالأزهرأبيمتابعةوامامحمد،حالعلىالرزاقعبد

يبقىالإسنادذلثفإنالمتابعة،تلكثبتتلووحتىالأزهر،أبيإلىالاشاد

يعللاالراجحأنعليه:المتفقفمنالثقات،أسانيدلمخالفتهمنكرأث

بروايةمنصوربن@)سحاقإسحاق،بنمحمدروايةتعلفكيفبالمرجوح،
السري؟!أبيبنمحمد

عنجريح،ابنع@مندل،رواهفقدنازلة،متابعةتوبعمحمدأآنغير

مرفوعا.عاسابنعنثينار،بنعمرو

3/2،5"المجروحين1فيحبانوابن)507(،حميدبنعبدأخرجه:

لحدي@اط.(2471)لهدا،لأوسطا"وفي(18311)الكبير""فينيوالطبرا

وأبو)02(،"المنتخب"فيكماعللهفيوالخلألالعلمية،ط.(2450)و
تارلخ"فيوالخطيب6/83،1والبيهقي25،3-3/153"الحلية9فينعيم

4/2بغداد" 4 5/4الغربط.وفي9 "الموضوعات9فيالجوزيوابن1،0

9والسلفأضواءط.(1525) 2 تغليق"فيحجروابنالفكر،ط.3/

3/3التعليقا 62-3 مرفوعأ.الإسنادبهذامندل،عنطرقمن63
الأوسط!"فيالطبرانيقالمندل،بهتفردالطريقهذامنوالحديث

بهتفردجريج،ابنإلاعمروعنالحديقهذايرولم":(2471)عقب

الإشاد(.بهذاإلاعباسابنعنيروىولامندل،

3/3"الحلية"فينعيمأبووقال بهتفردعمرو،حديثمنغريب2:إ5

جريجأ.ابنعنمندل
نفلفقدتفرده،يحتمللاضعيفمندلأفانالنفردهذاوعلىقلت:

2"الكمالتهذبفيإالمزي 2 3 /7(16 فيه:قالأئهأحمدالامامعن(77

الكبيرأ:العلل"فيالترمذيعهنفلهفيماالبخاريوقالالحديثمه،ضعيف"

4 4 فيالنساليعنهوتالحديثهإ،أكتبلاأناضعيف،مندل":(166)4
ضعي@ه.":(57له"والمتروكونالضعفاء"

المذيلإ.ة@ل@عنهتحرت(1)



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

مرفوعأ@اعباسابنعنالطريق،هذاكيرمنالحديطهذارويوقد
ولا

67الضعفاط"فيالعقيليعندالقدوسعدبنالسلامعبد /،3

/3والسلفأضواءط.(1526)"الموضوعات"فيالجوزيابنطريقهومن
9 عباس.ابنع@عطاء،عنجريج،ابنعنالفكرط.2

فبماحاتمأبوعنهقالفقدالسلام،عبدلضع@ةضحيفإصادوهذا
6/6والتعديحاالجرحدافيابنهعنهنقله وقال"،ضعيفانوابوهد@وة(253)2

ففال:الئامي،القدوسعبدعنداودألاسألت.(556)سؤالاتهفيالاجري
يتابعلا3/67:9االضعفاعا@افيالعقيليوقالمنمه،شروابنهبثيء،ليس"

الحديثإ.يفيمممنوليىحدبثصمنسيءعلى

الموقوف.عباسابنطريقمنالمحفوظأنيتبينتقدممما

شيء.منهايصحولاعباس،ابنحديثغيرمنرويوقد
2لاالخيرقهإتحاف@@فيكماراهويهبنإسحاقةفأخرجه والطبراني7(،9

ةقالالعطار-وهوالواسطي-سعيدبنيحيىطريقمن(2762)الكبير"فيإ

قال:علي،بنالحسنعنالله،عبيدبنطلحةعنالعلاء،بنيحيىحدثنا

فيها".شركلىهنهمجلوص،فوثموعدهمدبة،أتهدامن:@اللهرسولقال

فيمعينبنيحيىعنهقالفقدالعطار،لضعفضعي@،إسنادوهذا
@اتهذيبفيالمزيونقلعاا،بشي@اليسالدارمي:بروايةمث@3)تاريخه
4لاالكمال 3 ونقلبحديئم@،يحتج@الافيه:قالأنهخزيمةابنعن(7430)8/

بينالاوهوقوله:عديابنعنونقل@ا،@اضعيففيه:قالأثهالدارقطنيعن
4/4الضعفاممااالافيالعقيليوقالالضعف،، الحديئالا.منكر":03

فيالمزينقلفقدتلميذه،مناضعفوهوالعلاءبنيحيىأيضاوفيه
8/7الكمال!تهذيب" يضعكذابقال:إأنهأحمدالامامعن(7490)6

بنعمروصونقلبئقته،لي@"ةفيهقولهمحبنبنيحيىوعن"،الحديث

."لحديثامتروك9ةلدارقطنيوالشاتي،واعليئ،



والرفعالوقفضتحكلللضك@:لالملل
-

بالوضع،رماهواحدغيرسيجدترجمتهمصادرفيوالناظر@قول:
السلامة.اللهنسأل

رمحيتها.عاننةالسيدةحديطمنرويوقد

3دالضعفاء"فيالعقيليفأخرجه: 2 8 فيالجوزيابنطريقهومن4،/
9-3/92والسلفأضواءط.(5271)الموضوعات!9 طريقمنالفكرط.3

بنهامحدثناقال:خيثمة،بنوضاححدثناقال:شعبة،بنمحمدبنبكار

هديت@ىس@اللهلرسولأهدي:(1)قالت@بخا،عائشةعنأبيه،عنعروة،

ثركئيأنتم@@لجلسانه:كحح@اللهرسولفقالالصحابفمننفبرأربعةوعنده
فيها!.شركلىهنهمجلماؤهوعندهإلى@لرجل@ذا@مديت@لهدية@ننبها،

فبماالقطانالنعنهقالمجهول،بكاريصح،لاكسابقيهالإسنادوهذا

ضعيف،فوضاحيعر@ا،دالا:(2)(1551)"الميزانلسانفياحجرابننقله

3الضعفاء!"فيالعقيليقال 2 8 عق@وقالحديثمه،علىيتابعلا4:إ/

حديث.المننهذافيبصحولاعليه،يتابعلاالحديث:لهذاتخريجه

لاالبابهدافيالله-سب@رسولعنرويماعامةأنيتبينتقدممما

تقدم.كما@الاعباساب@قولمنهوو)تمابذلك.الأئمةصرخكمايثبت،
والله

حفتلقرائنالمرفوعوقفا@رفعا@رجحر@ريهفيهومما@ختلف

أن@ه:ال@هعبدبنجندبعنالجوني،عمرانأبوروىما@لرواية:

فإذا@ختلفتمقلوبكم؟علبهائتلفتما@ا@قرصرا@لقر@نفال:عني@اللهرسول
ا@افقومو

حطأ.وموقالأ1للعقليدالضحماءامطبوعمي(1)

وموالكتا@أصلعلىالراويهذاريامةعلىعلا@ةومولز(حر@الحادظله3ر(2)

فيرثت@يمثمالكتاب...لهداخطتهفيالحافظتالالاعتلاال@،لحميزان

لؤ(دوتأوقالتهجعلتالمستقلةالنراجمسعليهردتدحاكثيرتجملةالكناب

@سلم.روايةلفط(3)



=

@الف@اند@لعللفي@لجامع

اسناثه.دووقفهرفعهفياختلفالحديثهذا

همامرواهفقد
(1)

9/1البخاريعند 3 8/5ومسلم)5637(،6 7

.(3ما5)4/83المهرظإتحات"فيكماعوانةوأبييا(،(2667)

السرخسيقدامةأبوعبيدبنوالحارث
(2)

النضانلفيعبيدأبيعند
شيبةأبيوابن)التفسير(،(166)منصوربنو@معيد4(،5لا-القر@نا

8/5ومسلم6(،133)رميلداوا3(،1670) فينيلروياوا)3(،(2667)7
83المهرقاإتحاف9فيكماعوانةوأبي)279(،الصحابقه@مسند / 4

التعليقأتغليقفياحجروابن)3761(،الكبير@@فيوالطبراني3(،ما

العطاريزيدبنوأبان
(3)

5مسلمعد 7 /8(2667)(4).

زيدبنوحماد
(4)

4(،5-10)القرانادفضاللفيعبيدأبيعند

6/2والبخاري 4 1يايعلىوأبي)0605(،4 2/4عوانةوأبي1(،5 7 8

1(،673)يراالكب@"فيوالطبراني7(،5ولا(732)حبانوابن9(،003)

2بغداد"تاريخ"فيوالخطيب 2 8 / والبغوي5/37،7الغربط.وفي4

مطيعابيبن
()

(6)أحمدعند
3 1 3 6/2والبخارفي4،/ 4 4

9/1و(1605) 3 العلميةط.(9708)الكبرىأ9فيلتسائيوا)4637(،6
.(6731)الكبير@فيإوالطبراني8(،430)و

.(731لاايقرسه@ومم!ربماثتتي"وهو:(1)

.(1033)ا@رجه"يخطئالصدوق،ةوهو(2)

.(143)لالتؤيباأ@راثهله@نقفومو:(3)

.(14لثادالتقريبهفقيطثت،@تقفوهو:(4)

.(2711)دالتقربسنقهصاحب@نققيومو:(5)
ريد.بنحماديرفحهولمالرحن-.عديعني.قال-عندهوجاء(6)

فقدزيد،بنبحمادسلمةبنحسدعليهاختلطولحلهفيه،ضكلاوممهذاقلت:

لصحيحانظر:سلمفب@حسادهرالحديثمذايرفعلمالذىأنعلىابخرىنص
.(5061)عقبالبخارمحا



والرثعالوقفتحلىضللثترك@:لالعلل
-

فرافصةبنوالحجاج
(1)

العلميةط.(8096)الكبرى!"فيالنسائيئعند

الكبيرا9فيوالطبراني)221(،لهالقر@نههفضائل"وفيالرسالةط.(8042)و
8/2الحليقه1فينعيموأبي)581(،معجمهفيوالاسماعيلي)5761(، 91.

المراديكونقديرفعماولمأخرى،مرةبهوأخبرنا9عقبه:النسائيوقال
به

النحويموسىبن
(2)

فيوالنسائي5(،33لهالدارميعند
القراندا،فضائل"وفيالرسالةط.ه@.44)والعلميةمأط.لعا.الكبرىاإ
.(6741)الكبير""فيوالطبراني)321(،له

لحجاج،واوسلام،وحما@بان،وأرث،لحاوالممام،سبعتهم:
مرفرعا.نجدبعنالجوني،عمرانأبيعنوهارونمه

الجميع:وخالف
.(3360)الدارفيعندهماثم

فيحجروابن4(،5-11)القرآن!فضائل9فيعبيدأبيعندوشعبة
3"اقعلبق@تغيق 9 1 /4.

."الرفعيذكرولم"فلك:عقبعبيدأبوقال

.(54-12)هالقر@دنضائلفيعبيدأبيعندشرذببناللهوعد

يرفعمه.ولمعقبه:اوقال

عنالجرني،عمرانأبيعناش@وعبدوشعبق@مام،ي@ثلاثتهم:

عليه.موقوفانجدب

اختلاتيعنيوهذامرفوعأ،رواهأتهتقدمفكماهمامروايةأماتلت:

روايةعلىومسلمالبخاريروابةرجحانفيكنمكولاعلبعماالحديثهذا

شرطيهما.لاختلاتالدارمي،

جممعابد،دوف@ةوهو(1)
.(1133)دالتريبما"

7دانقرب""مقرئ@نقفومو:(2) 24).



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

تكلموقدالمصيصي،كثيربنمحمدففيهاشوذببنال@هعبدروايةوأما
7الكمالاتهذبفيإالمزينقلفقدفيه، / بنصالحعن(6161)ما6

أنهداودأبيعنونقلالخطأ،،كثيرداصدوق،فيه:قالئهاالحافظمحمد

جدأإ،لين"فيه:قالأتها@شارفيعنونقلالحديا@،يفهمسكنلم"ةقال
ويغرث!.يخطئ":9/70الثقات!"فيحبانابنوقال

رواتهالثقةجدأ،قويةروايةوهيسعبة،روايةالرواياتهذهمنوبفيت

روايةيجعلهاالروايات،منلئمانيالروايةهذهمخالفةأنإلاسندها،واتصال

المرفوعة.الرواياتمنقدمناهماتقاوملاشاذف

إلىالأئمةفمبوقدالمرفوعة،الرواياتالصوابأنيتبينتقدممما

أنالمرفوعةالرواياتترجيحفراننأولولعلالمرفوعة،الرواياتنرجيح

المرفوعة.الرواياتأخرجاالثيخين

2صحيحهفيالسخاريقال 4 5 / بنسلاملطريقتخريجهعقب(5061)6

ولمعصران.أبيعنزيد،بنوسعيدعبيد،بنالحارتتابعه"مطيع:ابي
سمعتعمران:أبيعنشعبة،عنغندر:وقالوأبان.سلمةبنحماديرفعه

الصامت،بناللهعبدعنعمران،ابيعنعون:ابنوقالقوله.جندبأ..

انتهى.وأكئر!.أصحوجندبقوله،عمرعن

فتح"فيحجرابنالحافظفقالسلمة،بنحمادروايةأماقلت:
1@االباري 2 7 / موصولةليتقعلألم:(5062)عقيب9

حجرابنقالمرفوعا،صحيحهفيمسلمأخرجه:فقدأبانطريقأما

1الباري!فتح"في 2 7 / اخروجهمنللمصنفوقعفلعله9:(5062)عقب9
(2)موقوفأعنه

".

فلكعلى@لالوسع؟استمراعهبحدتحالى-اللهرحمهحجر-اب@الحافطحزمهكذا(1)

@يللحديثبيصأنه
أنبلهمااللهمرحمهبثي-يطمرفلم39"/4التعليق،تعليق"

.@الجبلسةصوالتنقيبالحثدينفسه!أطرلوما
.(3261)لهاه/2"لأسرافا@نحف@ةانطر(2)



والرفعالوكصتحارضللثشرك@:ل@للإ
-

عليه.الكلامتقدمفقدشعبةطريقوأما

1@االباريفتح"فيحجرابنوقال 2 8 / قولسرحفي(5062)عفيب9
كماوهوطرقأ،وأكثرإسناثا،أصحأي:"وأكر":أصحوجندبلخاري:إا

اختلفواأتهمإلاجندب،عنع@رال@أبيعنرووهالغفيرالجمفإنقال،

لهم...!.فالحكمحفاظ،ثقاترفعوهوالذينووقفه،رفعهفيعليه
رواهعمران،أبيحديثمنمهورثابت9:"الحية"فينعيمألروقال

مطيع،أبيبنوسلامقدامة،أبوعبيدبنوالحارثزيد،بنحمادعنه
"النحويموسىبنوهارون

2/5"الأسرافتحفة"وانظر: 94-5 9 المهرقاو)تحاف9)1623(،5

.(9112)2/012المسندلاأطراتولا3(،لما5)4/83

الوجه:هذايخرمنالحديثهذارويوقد

الكبرى!"فيوالشائي4(،5-13)القراد"فضائل"فيعبيدأبوةفأخرجه

8لا )421(،له@ا،القرانفضائل"وفيالرسالة،ط.ه@.45)والحلميةط.(09

"فيوالبيهقي
2وللأالعلميةط.(2262)لإيمان!اسعب وابنالرشد،ط.(06

4/3داالتعليقتغليق"فيحجر 9 أبيعنعونبناللهعبدعنطرقمن1
.@الخطاببنعمرأنالصامت:بناللهعبدعنالجوني،عمران

الرواةمنعرةعونابنفيهاخالفثتصحلاشاذةروايةوهذهقلت:

عمران،أبيعنيرويهتارةعونابنأنفلكعلىزدجندب.عنيروونه

ابنعنمعاذ،بنمعاذمرواهعقبه:اليهقيقالعمران.ابنعنأخرىوتارة

."الصامتبنال@هعدعنعمران،ابنعنعون،

"الإيمانشعب"فيأخرجهالبيهقيإليهأشارالذيالطريقوهذا

0ويلاالعلميةط.(2263) ابنحدثناقال:معاذ،طريقمنالرشدط.(62

الوجهين.علىفذكرهعون،

الحلمية:فيالنساتيعدأبضاوجاءتحري@.وموعردطألي1جدبيعند(وقع(1)

أيصا.تحرلفوموعوسهساللهعد@



-

ثللفعالد@لعللفي@لجامع

جندلمجه.عنعون،ابنيذكره@اولمعقبه:عبيدأبوقال

روايةدرأما:(5062)عقب128/9@الباريفتح9في:حجرابنوقال

عونابنيخطئلمدارد:أبيبنبكرأبوقالعلبها،يتابعلمثاذةعونابن
عونابنيكونأنويحتملانتهى،جندبعنوالصوابهذا،فيإلاقظ

طريقعلىالرواةتواردانمادآخر،شيئفيهعمرانلأبيويكونحفظه،
."برفعها...والتصريحلغلرهاجندب

والحديثتصح،لاشاذةعونابنروايةفإنبعبد،احتمالوهوقلت:
أبوإليهذهبماوالنظر،فيهالتوقفيتوجبومصا@نه.جندبحديث
رواهحديثعنأبيوسألت"فقال:(1675)العلل!9فيافيسألهفقدحاتم،

قال:@،الثبيئعنجندب،عنالجوني،عمرانأبيعنعبيد،بنالحارث
فقوموا".ف@ذا@تلقمتلوبكم،علبهاسلفتما@ترئوا@لقرثن"

بناللهعبدعنالجوني،عمرانأبيعنعون@ابنهذاروىفقال:

الصحيح.وهذاعمر...قالفال:الصامت،
ممن؟الوهمحاتهه:أبيلابن)القولقلت:
انتهى.عبيد"بنالحارثمنةقال

بنوأبانهمام،رواياتفأينعيد،بنالحارثمنالوهمكانإنقلت:

بنوهارونفرافصقيبنوالحجاجمطيع،أبيبنوسلامزيد،بنوحماديريد،

بنالحارثتابعواالذينوكيرهم؟!شوذب،بناللهوعبدوشعبفموسى،

نجدب.عنالحديطجعلفيع@د

الحديث،هذاأسانيدحفظيضبطيخحدللماحاتمأباأنعلىيدلومما
رواهحديثعنأبيوسألت"قال.إذ(1680)"العلل"فيابنهذكرهما

عنالجوني،عمرانأبيعنحزم،أبيبنسهيلعنالنعمافى،بنشريح

لخطاا.فقدفاصاب،برأبه@لقرتنفيقالالئنقال:جمت،الئبيعنجندب،

عمرانأبيعنزيد،بنحمادروىولكنشريح،حدثناكذاةابيقال

فيهاختلفتمذاف@تلوبكم،عليهائتلفتماالقرآناقرواعمرةعنالجوني،



فعوالرالوقفضتمكللالثترقى:لال@لل
-

هذاأ.عمرحدبثأرادوانماخطأ،ذلكأنأحسبأبي:تالفقوموا.

موضعبن:فيوهمأتهسيجدفئئهإليهذهبفيماوالناظرقلت:

عنولي@حندب،عنالحديثهذايرويإتمازيدبنحمادأنالأول:

الطريق.هذاتخريجتقدموقدعمر،

الإسنادمنأسقط@إتهحاتم،أبوذكرهمااستقامةفرضعلىوالآخر:

لهذاالوحيدالراويعون-ابنطريقفيفالناظرالصامت،بناللهعبد

بناللهعبدوعمر،عمران،أبيبينأنسيجدعمر-عنالحديث

أعلم.واللهسك@ه.الصامت
2/5الأسراشهتحفة@انظر: 9 4/83"المهرةإنحاتو")1623(،4

.(12الا2/012المسند"أطرافوإ)5893(،

ماو@لضبط:@لحفظلزيادةالرفععلى@لوقففيهرجحومما@

بنمرثدعنحي@ب،أبيبنيزيدعنسعد،بنليثعنالمحاربي،روى

على@مثي@الأنعط:اللهرسولقالقال:عامر،بنعقبةعنالله،عبد

أبالطومامسلبم،قبر@مرئعلىامشيأنمنإلئيأحتسينىأوجمرؤ
"@ل@وقوسط@محبنيقضيت@لقبوروصط

طمصباحفيكمامسندهفييعلىوأبو)7651(،ماجهابنأخرجه:
أعلامدسيرفيوالذهبي7(،1يامسندهفيوالروياني2/4،2الزجاجقه

9/1النبلاء" 38.

لاالكوفي،محمدأبوزياد،لنمحمدبنالرحمنعبدهووالمحاربي

فظنهالألبانيالعلامةتوقموقدأحمدقالهيدل@،وكانبه،بأس

الدهي.روايةلفظ(1)
9لااتقريس@ميكدا(2) نرجعوحيسايغرس@،تقة@@ه.+@@الالكاش@وفي@،@9

4الكماله@تههليببل@ 6 6 / ابرتالالأتوالمذهنحدعيهوالتعلجق(39+)4

حاتم.أبووقالباس،بهلي@آحرموضعوفيتقفالشاتي:وقالتقتممعين:
حدلة=لحيمسدسكرةأحادبتالمجهولينعنويرويالنفات،عنحدت@ثاقصدص



-

يللفعائدالعللالجامعفي

1/1لإرواء،لأافيقالإذهذا-ابنالرحيم-عبد 0 2(63):

هنا!.المرادوهوالرحيم،عبدوافيمحمد،بنالرحلنعبداثنان:

الابنبأنهلههتحديىسببئحئبكلنناصرالثخيفصحلمألول:
لأتهثالأبهوالإسنادهذافيبالمحاربيفالمرادالأب،ولي@الرحيمعبد

ةعليهمايظلعلمالئيخوكأنوالروياني،يعلىأبيروايةفيبهمصزحأجاء

إليهما.الحديثيعزلملأنه

أهلمنجماعةالحديثقؤىفقدلذاةالقوةظاهرهالإلسادهذاأقول:
ماجهابندلرواهل@225(:@والترهيبالترغيب@افيالمنذريقالفقدالعلم

1السير@9/@افيالذهبيوقالجيدال@،لاسناث@ وفالصالح،إسناده8:إ3

ئقاشالا،رجالهصحيحإسنادهذا2/41:9االزجاجقا@امصباحفيالبوصيري

1/1لإرواء"ا"فيلألبانياوقال 0 فيبثارالدكتوروقال@ا،داصحيح:(63)2
3/9ماجصماابنلأسننعلىتعليقه ."صحيحإسناده":(1567)1

المحاربيأخطأوقدبالوقفصمعلولالحديثهذاانوالصواب:
الخيرأباأنيزيد:عنسعد،بنالليثعنفرواهشبابةخالفهفقدبرفعه،

يخطفحتىسيفحذأوجمرةعلىأطألأنقال:عامر،بنعقبةأنآخبره

رالقبوأفيأباليومامسلبم،رجلقبرعلىأمشيأنمنإليئأ@رلجي،

ينظرون.والناسظهرانيه،دينالسوق@يأمحاجتي،قصيت

.(1ملاا5)شيبةأبيابنأخرجه:

هوهذاوشبابةاشسصالصحابيبكلامفاللفظالصواب،هووهذا

حافظ،ثقةةخراسانمنأصلهالمداثني،سواربنسبابة
كمابالإرجاء،رمي

اصح.وحدثهالمحاربي،منأرجحفهو(2733)"التقريبدافيالحافظقال
6/6دالأشرافاداتحفةوانظر: 2 1/201"الغليلإرواءوا)4699(،8

13/2"الجامعالمسندودا)36(، )ك@89(.3

3الطبقاشه"ميسعدابنوقالالمجهولي@،صبرواية 63 الغلطه،يخردثقة/

ثيالحجليوقال
لها.باسلا1:(1075)الثقشه"



لرفعوااليقفتميرضرلخترك@:لىلملل
-

دنحفصروىماور@له:رفعهفيوخولفالضعيفرو@هومما@

ابنعنالقرظي،كعببنمحمدعنحسانبنصالحعنعمر،

تجيزورممنإلاتاخذوا@لعلملاعست:أاللهرسولقالقال:عباس،

شها

1/2"لاالمجروحينفيحبانابن 2و5 فيوالرامهرمزي5،9
1/2@الكامل"فيعديوابن)434(،"الفاصلالمحذث" 5 3/2و5 8 وه/9

وفي01/014الغربط.وفي9/103بغداد"تاريخ"فيوالخطيب7،7
طريقمن(187)المتناهيت@العلل@فيالجوزيوابن9،5له:الكفايت@،"

الإسناد.بهذاعمر،بنحفص

هو@)تمارفعه،باطلخرهذامحفوظ...غيرلاخبرحبان:ابنقال

لابخبرنحتجأننستجيزولسناهذا،عمربنحفصفرفعهعباس،ابنفول

كتبنا"سيءسفيالنقلجهةمنيصح

3/1لالنه@اوالتعديلالجرح@افيحاتمأبوعنهقالعمر،بنوحفص 9 2

فيحاتمأبيابننقلهفيمازرعةأبووقالالحديثها،ضحيف)377(:إ

1/2"المجروحين"فيحبانابنوقالالحديثعه،منكر@السالق:المصدر 59:

الاحتجاجيحللاالموضوعاتالأشياءوالثقاتخانبنهامعنيروي"
صالحعنروىالذيوهوبما

(2)
القرظي،كببنمحمدعنحسان،بن

الحدلهه.وذكرعباس...ابنعن

توبع.بلالحديث،برفععمربنحفصينفردلمتلت:

2"الكامل1فيعديابنفأخرجه: 5 6 / الجبارعبدبنسعيدطريقمن1

الحمصي

ومر@حطمايمساولسعالحالماصل،المحذتفي(1)
نحريص.رمر@نا@اةالمطوعفيجماء(2)

.(2343)سالتفراه!دضعب@ومو.(3)



@لف@الد@@لعللفي@لجامع

9-94الكفايقه:9فيالخطيبواخرجه: بنحعفرطريقمن5

سليمان

9الكفايته:"فيالخطيبوأخرجه: حفصأبيعمرطريقمن5
رلأتاا

الإسناد.بهذاحتان،بنصالحعنوعمر(وجعفر،)سعيد،

ولكنمز،كماتوبعلأنهعمرثبنحفصعلتهليستالحديثوهذا
سبق.كمامرفوعأفرواهحسانبنصالحفيهاضطربإذالاضطراب،علته:

مرسلا.خرىواموقوفا،صرواه

الموفوت:أما

1/2"الكامل@افيعديابنفأخرجه: 9الكفالجما:@فيوالخطيب5،6 5

الأبار.الرحمنعبدبنعمرحفصأبيطريقمن

9الكفايتا:"فيالخطيبواخرجه: بنيزيدداودبنسيمانطريقمن6

ونبن(.)مقريحى

عنيحيى(بن@زيدداود،بنوسليمانالأتار،حفص)أبوثلاثتهم:

عليه.موقوفأبهعباس،ابنعنالقرظي،كعببنمحمدعنحئان،بنصالح

المرسل:وأما
9الكفاعه:"فيالخطيبفأخرجه: الحفريداودأبيطريقمن5

لاعوو:أالنبىقالقال:القرظي،كحببنمحمدعنخان،لنصالحعن

شهاثتمه.تقبلونعمنإلاتحدغوا

منالمتخب"فيكماالخلالنقلهفيماحنبلبنأحمدالإمامقال

حتالفبنصالحقيمنموضرعحديثهذابصحيح،دالي@:(73)"العلل

الحديث!.متروكمدينيرجلهذا

مما(.2)لتتريبماا"صلوق!"لضسي:اوهو(1)

.(4937)يبهلتقرا@ش@وصدهو:و(2)

9لالاتتريبعال@هتقة"رمو.عيدبنسعدبنعمرومو(3) ى.0



@الرفعلوقفاضتحكللل@ضك@:لالعلل
-

الإمامقالكماوهوعليه،ومدارهخانطبنصالحبهتفزدةتلت
اكاا/"الحللفيالجامع"فيأيضاعهوقالالحديث@ه،دمتروكأحمد:

يرالسخاريوقالشيءا،لي@":(9711)
4/2الكبيراالاريخ9 2 6(2793)

فيحاتمأبووشالا@ديث@،منكر9:(166)دالمغيرأ،الفعفاءوفي
4/3لابنهوالتعديلاالجرح" 6 منكرالحديصلاضعيف:(7381)2

متروك9:(29للاوا@متروكوناالصعماء9فيالنسائيوقاليثا،اس@

تقدم.كمايخهاضطربأنهعلىعلاوةالحديشه،

مرسلا.البصريالحسنحدبمناللفظبهذاالحديثوجاء

2"الكامل9فيعديابنفأخرجه: 5 6 / حدتناقال:بقيةطريقمن1

قال:@،النبيئعنالحسن،عنالتميمي،بكرأبيعنمالك،بنبسحاق

ضهادته.نقبلونممنالاتقبوا@لحديثلا"

الأزث@:عنهقالمالكبنإسحاقوفيهلإرساله،ةضعيفوهذا
9يعرف!دلاالقطاد:ابنوقالعيف!.@

وفيه:)0601(،@الميزانلسان0

التسويةتدليحيدل@بقية

ما@لعدد:لكثرة@لوقف@رجحو@لوقف@@لرفعفيهتعارضومما@

قال:مسلم،بنالوليدحدثناتال:التصيبي،ايوببنموسىروى

الأشعثأباسمعتقال:السائب،أبيبنسليمانبنالوليدحدثنا

@امنقال:ع@النبيئإلىرفعهعمروبناللهعبدسمعتيقول:الصنعاني،

."يصبححتىصلاةلهتقبللمبعد@لعشاءشعربيتترض

عساكرابنطريقهومن)8321(،الاميين!مسند9فيالطبرانيأخرجه:

63/2@دمشقتاريخ"في 9 الإسناد.بهذاأيوب،بنموسىطريقمن6

بالوقف.أعلأئهغيربصحته،يوحيماثقاتورجالهمتصل،حديثمذا

منسقيةالركانبقية:لشويةشالأذكرأنبمدا@ما7@لاتالعللافيحاتمألوقال(1)

لهذاا.النمىأفحل



يللف@الد@لعلل@لجلمعفي

خطأ،دصذا:(2285)"العلل"فيابنهعنهنقلهفيماحاتمأبوقال

فقط،عمروبناللهعبدعنيقولون:يرفعونه،لاالحديثهذايروونالناس

أثويلاموسى،منقال:هو؟ممنالغلطحاتم:أبيابنيعني:قلت-
مرفوعأ؟!بهذاجاءأينمن

منر@وهالرواةمنثلاثةأنالصوابهوالموقوفكونفييزيدومما

موفوفأ.مسلمبنالوليدطربق
66/1"@مئقتاريخفياعساكرابنةفأخرجه 0 0

بنإبراهبمطريقمن

بنلوليداأخبرنالوا:قاومحمودوهثامأبيحدئناقال:دحيم،

الصنعاني،الأشعثأباسمعتقال:سليمان،بنالوليدحدثناقال:مسلم،
موقوفأ.عمرو،بناللهعبدسمعتقال:

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

4/1أحمدفأخرجه: الموضوعاشما1فيالجوزيابنطريقهومن2،5
1/2 6 أحا@يثفياوالمقدسيالسلف،أضواءط.(506)والفكرط.1

.(42)الشعرلا

33الضعفاءلما"فيالعقيليوأخرجه: 9 بنزهيرخيثمةأبيطريقمن3/

(4737)والعلميةط.(805لالماالإيمانشعبفياالبيهقيوأخرجه:

طالب.أبيبنيحىطريقمنالرشدط.

هارون.بنيزيدعنويحيى(خيثمة،وأبو)أحمد،ثلاثتهم:

الزياسيدحيةبنبثرعن(3477)مسندهفيالبزاروأخرجه:
بنعاصمعنالباهلي،سويدبنقزعةعنوبثر()يزيد،كلاهما:

مرفوعأ.أوسبنشدادعنالأشعث،أبيعنمحلد،

(3793)التؤيسامتق@!إحافظتقةةإوهو(1)

(7303)ققريبهدا"مقرئصدوق"ومر.(2)

.(6510)لتقرسهانققا@@وهو:(3)



والرفعالوقفتحلىضللحثشرث@:لال@لل
-

4/1أحمدوأخرجه: فيكماعلله@يالحلالطريقهومن2،5
أبيعنعاصم،أبيعنفقال:الأسب،حدثناقال:)54(،"المنتخ@@

مناثة.ستأتيالإسنادوهذاأوس،بنشدادعنالأشعت،

:(3477)عقبالبزارقالقزعة،بروايتهتفزدفقدالأولالإسنادوأما

نعلمولاالوجم@هذامنإلا@سفااللهرسولعنيروىنعلمهلاالحديت@الوهذا
لأ.الطربق...هذاإلاشدادعنطريقالهولاشداد،إلاعيهتالنبيعنرواه

علل:بثلاثمعلولفالحديثبه،قزعةتفردوعلى

الجرح@افيحاتمابيالنسقلفقدسويد،بنقزعةضعفالأولى:
اسديث@،مفطربيخه:قالائهأحمدالإمامعن(782)ام@ولوالتعديحا

فيه:قولهآبيهعنونقلضعيفإ،@@فيهقالأنهمحينبنيحيىعنونقل

يحتحولاحديثه،يكتببالمتين،ولي@الصد@،محلهالقوي،بذاكلي@@@

."ضعيف)005(:إوالمتروكوناالضعفاء9فيالنسائيوقالبما،

كمافرواهالحديث،هذارواية@ياضطر@قزعةفإن@لثانية:ولها@لعلة

مخلدإ.بنعاصم"عنتقدم

حدئناقال:مسدد،طريقمن(7ا)ك@الكبير،"فيالطبرانيوأخرجه:

به.أوس،ب@شدادعنالأسعث،أبيعنعاصم،أبيعنسويد،بنفزعة

فيحاتمأبيابننقلفقدمجهول،مخلدب@عاصمأن@لثالثة:و@لعلة
4"والتعديحالجرح" 0 8 / 61 فيكماصزادشبخ!فيه:إقولهأبيهعن(933
2المنفعقهتعجيلإ / (3477)عقبالبزاروقالمجهول،،دثيخ:170

فيالعقيليعنهوفالسويددا،بنقزعةإلاعهروىلا@علممخلدبنالوعاصم
33الضعماءلما9 9 فيالذهبيوقالبط،إلايعرتولاعليه،يتابعولا":3/

سريد!.بنقزعةعنهتفرديعرت،لألا.(4066)357/2@الاعتدال@ميزان

ابنعندحبيب-ابنوهوالقدوس-عبدتالعهعاصماأنغيرةقلت

الأشعثآبيعنالفلاحط.(3585)والعلميةط.(34لاهالجعد

له.بم@ر،النبيئعنأوس،بنئدادعنالصنعاني،



يللطائد@لعللالجامعفي

أبيابننقلفقدالقدوس،عبدلضعفتصح.لاالمتابعةهذهأنإلا
6/7داوالتعدي@الجرحدافيحاتم أتهالصيرفيعليبنعمروعن(295)0

قالأئهمعينبنيحيىعنونقلا،حديثطتركعلىالعلماهلأجمعداقال:

ة(377)والمتروكونداالضعفاء"فيالنسائيئعنهوقال@اضعيف،،فيه:

@ا.وكمترلا

7المنفعة!داتعجيلفيحجرابنالحافظرجحوقد 0 3 / أن1

عاصملكن"فقال:عاصممنالحديطهذاسرقالقدوسعبد
(1)

منأصلح

."منهسرقهالقدوسعبدفكأنالقدوس،عبد

احتمالان:ففيهالأشيبإسنادواما

الاحتمالوهذاعاصم،أبيعنقزعقععنيرويهالأشيبأنالأول:

1/7"المنفعةلأتعجيلفيحجرابنقالهماعليهيدل أحمدالإمام@اوذكر:02

بنويزيدلاهارون...بنيزيدخالفبنالحسنيحني:الأشيب-أن

مدارعلىيكونإنماالاختلاتانشكولاقزعقيعنيرويهإنماهارون

"عاصمأبي@اعنالطبراني:روايةفيقزعةقولأيضأعليهويدلالطريق،

إنفهذاالرواية-تلكفيقزعةعنالراويمسدثا-تابعالأشيبيكونفحينئذ

أحمد.الإمامصنيععليهيدلالذيوهذااضطرابأ،إلاالحديثيزيدلاصح

وحينئذعاصم،أبيمنسمعهالأشيبيكونأنالثاني:الاحتمالوأما
هذابروايةقزعةبتفردالقولتقدمكمابعيد،احتمالوهذالقزضامتابعأيكون

فيالحديثلذكرهالجوزيابنحجرالنالحافظتعقب
هذامنشيءفيلألي@:50-49المسدثاا:القوللافيفقالالموضوعات،

منالقبولعدماستنكريكونانإلابالوضع،الحديثهذأعلىيقضيما

لهتقبللابأنفاعلهيحاقبفكيفمباح،الشعرقرضلأنالمباح،فعلأجل

ماعاصمألأنوقزعة؟بعاصمتعليلهمنبهأليقلكانبهذاعللفلوصلاة؟

مخممة.الكنانلعلالمنثعقه،مينا@(1)



والرفعالوقفضتعكلللثترلت@للعلل
-

تفردكونهوأما@ا،الئقات@@فيحبانابنذكرهبلقال،كماالمجهولينمنهو

حبيب،بنالقدوسعبدتابعهفقدكذلك،فليسالأشعث،أبيعنهذابرواية

هؤلاءكلاممنلالحاصل"لقزعة:ترجمةبعدقالثم@،الأشعثأبيعن

."أعلمواللهالحسن،مرتبةفيحديثهأنفي@الأئمة

وجوه:منمؤاخذاتفيهالحافظوكلامقلت:

وقزعقلأ.ساصمتعليلهمنبهأليقبهذا@انعللالفلوقوله:@ول:@

حالهموبيانالسدرجالبضعفالتعليلأنونلكالنظر،يستوجبكلاممذا
العقلبة.الأدل@أوالفقهبة،بالقواعدالتعليلمنأولى

ابنفكرهبلقال،كماالمجهوليرمنهوما@عاصم:عنوقوله

وهوالمجاهيل،توثيقفيبتساهلهمعرو@حبانابنالثقالتافيحبان

إلىذهبواالذينوالذهيالجوزيوأبروالعقيليالبزارخالفهذابكلامه

ثيئيه:إقولهحاتمأبيعننقلنفسهالحافظإنثمالراوي،هذاتجهيل

واسمافظتصح،لاالمتابعةهذهحبب@بنالقدوسعدتابعه"

ليعهقالنفه
منيعني:مه-سرقهالقدوسعبددفكأنالمنفعط.تعجيل"

ط-عاصم

االحديث؟بسرقةاتهامهعفبروايتهللا@شنهاد@نعهالذيماادريولا

هؤلاءكلاممنفالحاصل"لقزعة:ترجمتهعفكلامهخاتمةفيوجاء

فيهالأئمةكلامتقدمقدأعلمأواللهالحسن،مرتبةفيحديئهانفيهالأئمة

التقريبط9فيحالهبينالحافظإنثمضعفمعوبيان
(1)

واللهضعيفأ،9فقال:

5المسند@2/أطراف1 7 2(02 6/781"المهرةإتحافو"(85

(1)(5546)



@لف@الد@@لعلل@لجامعمي

فيجعلونهجماعة،عنهفيرويهنفسه،الحديثر@هييضطربوقد@
القرائنتستعملوهنامرفوعا،فيجعلونهعنهتخرورويرويهموقوفا،
منذلكإلىوماالر@هي،فيوالرثاقةو@لحفظكالعددبالروابة،المحيطة

يزيدأخبرناقال:شعبة،رو@تمثالهالصناعة،هذهأهليعرفهامرجحات

قالقال:@هأبيهعنحذيفة،بنعبيدةأبيعنخالد،أبو

لمد@رأ،بئمنهايشترولمد@راباع@امنع@فه:اللهرسول
(1)

فيهالهيبارك

ثمنها@اشيءمن@وفي
ووقفا.رفعاشعبةعلىفيهاختلفالحديثهذا

مرفوعأ:عهفرواه
)5913(،الكبير@8/902لأالتاريخفيالبخاريعندجريربنوهب

تحفة@وفي(3947)لآثار"امنكلشرح"فيوالطحاوي)7692(،والبزار

.6/33لبيهفيوا)6942(،ر"لأخياا

قتيبةبنوسلم
(4)

2الكبير"التاريخ"فيالبخاريعند 0 9 /8،)5913(

8/3الكمال،داتهذيبفيوالمزي .(808يا63

مرفوعا.المتقدمبالإسادئحبة،عنوسلم()وهب،كلاهما:

البخاريعندمقرونين-وغندر-مهديبنالرحمنعبدرواهحينفي

قي9ألا
"

8/3الكحال!تهذيب"فيوالمزي3(،951)8/902الكبيرلأريخ 6

داتهذيبفيالمزيطريقهومن)224(،الطيالسيثاودأبوأيضاصرواه
.(0898)363/8@الكمال

أبييزيدعنشعبضعنثاوثأوأبووغندر،الرحمن،)عبدثلاثتهم:
الكير،.@اللريحمنسقطت(1)
.(7472)يب!لتقرا@دثقتهوهو.(3)

.(2471)الالتقربصموق!"وهو.الأ

الب@هقىروايةلفط(2)



والرفعالوكفضتحكللل@ضل@:لاللع
-

موقوفأ.حذيفضعنعبيدةأبيعنخالد

3الكمالاتهذيط"فيالمزيعندحرميالئلاثة:وتابع 63 ه@.8لا8/

قوله.حذبفةعنعدفأبيعنخالد،أبييزيدعنشعبة،عن

تهذيب"فيالمزينقل@قدوهم،وهوالدالانيبأتهيزيدنسبأئهغير
3الكمال! 63 هذاتحفظالرحمن.لعبددفقلتقال:أتهئندارعن8.3لا8/

يزيدعنشعبة،حدتناقال:جمعقلت:نعم،قال:شعبة،عنالحديث

منهاهنافإنله:ففلتبالدالاني،لب@قال:الدالاني؟قلت:خالد.أبي

بنحرفيفقلت:عليئ،فألخالدالاني،حالدأبييزيدعنشعبة،عنيرويه،

يسمعأنمنأصغرالدالانييزيدبالحديث!علمهأقلماويحمطقال:عمارة،

عقب"العلل@فيالهعنهنقلهفيماحاتمأبووفالحذيمقه،بنعببدةأبيمن

الجرح"فيابهقالوكذا"بالدالانيلي@خالدأبوويزيد9:(2373)
9/3لنعديلاوا 6 4(1284).

الموقوفة.الروايةترجيحإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

قال:أنهالأثرمعني@3(لاالمنتخبهفيكماعللهفيالخلآلنقلفقد

ثارأ@.منهاثترلمدارألاعالمنحذيفة:حديثفكراللهعدأبالسمعت
تممرفوعأ.آحدمنأسمعهفلمأناأماأدري،ماقال:يرفعونه؟هذاقلث:
لمكانإنقال:ئمقد@لغني.قال:جرير.بنوهبقلت:رفحه؟منقال:

جعفر،بنومحمدمحمد،بنحجبمهذابم@يعبأفلاوهبغيريرفعه

الموقوفة.للروايةمنهترجيحوهذاا،موقو@يروولهيعني:غيرهما"وأرى

عنديموقوف@:(2373)عقبالعلل،"فيالهعنهنقلهفيماحانمأبووقال

قوىأ.أ

صزادحالله،أبيديريدسحريرطريقمنراليهقيالبخاريروايةفيحاء

ولىالراسطي!،حالدأبويزيدةألهوالصوا@ومم،رهو"لاليدالداالخاري.

أدوالطامرلالدالالي،ولي@خالدأبييريدعنشحضعىيرويهقال.المريرواية

البخاريعدسقطتولي@ا@كلمة:
حنيفق@الأباالكنيةحما@تالمجاليعد



ي@لف@ائد@لعللفي@لجامع

يروونهشعبةحديثحفاظأنأيضأالموقوفةالروايةيرجحومماقلت:
فيماالمباركابنفيهقالوقدغندر،موقوفأعنهرواهتقدمفكماموقوفأ.عنه
5لا2ملا/6"الكمالتهذيب"فيالمزيعهنقله فيالناساختلفإنا@:(70

داودأبوموقوفأأيضأ@رواهبينهم،.حكمغندرفكتابشعبةحديث

4/2"الكامل@فيعديابننقلوقدالطيالسي، 7 سعيدبنعثمانعن4

أوشعبففيإليكأحبفأبو@اودمعين:بنليحيىقلتة)قالالدارمي:
@الكامل"فيعديابنوقاللمج@،أعلمداودأبوقال:مهدي؟بنالرحمنعبد

2 78 / بنوخالدمعاذ،بنمعاذمنشعبةأصحابفيجاوزتدافاة4

."خامسهمداودفأبووغندر،القطان،ويحعىالحارث،

يصح.ولاالطريقهذاغيرمنرويوقد

8/2الكبير!التاريخ9فيالبخاريفأخرجه: 0 ماجهوابن)5913(،9

الأخيار@تحفة"وفي(3يثكاالمشكل،شرحفيإوالطحاوي)1942(،
5و528/6@الكاملفيإعديوابن)7942(، 0 3 أبيعنطرقمن8/

عنحذيفقعبنعبيدةأبيعنميمون،بنيوسفعنالئخعي،مالك

أيه،

وشيخه.مالكأبيلضعفضعيف.إساد

4الكما@اتهذيبفيإالمزينقلفقدمالكأبوفاما 1 7 8لى8/ 19)

عليبنعمروعنونقلط،بثيلي@فيه:إقالانهمعينبنيحيىعن
داودأبيعنونقل"،الحديثمنكرالحديث،ضعيففيه:قالأنهالفلاس

المتروك:(383)والمتروكوناالضحفاء"فيالشائيوقالالا،ضعيف"فيه:قوله
لحديط،ا

فيالبخاريفكرهفقدالقرشي-وهوميمون-بنيوسفشيخهوأما
9/2الكبير!التاريخ" 8 /8والتعديل!الجرح"فيحاقمأبيوابن)469(،2

2 6 الثقالمه9فيحبانابنهوذ@تعديلا،ولاجرحافيهيذكراولم(3408)0

0ك@8(7)الالتقريبهفيوهو(1)



لرفع@االوقفضتعكللالثترك@:للعلل
-

637 المجاهبلتوثيقفيحالهكما7/

2/6لأشرافطاتحفة"وانظر: 7 .(33لاا2

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

3/4أحمدفأخرجه: (2490)جهمابنوا)5262(،رميلداوا6،7

)8541(،يعلىوابو)017(،داوالمثانيالاحاد"فيعاصمابيوابنالا(،

ل@942(،الأخبار"لأتحفةوفي(3لمحا9)الاثار!مشكلشرح"فيوالطحاوي

"فيقانعوابن
ا/@المجروحينفيإحبانوابنوو(،.)الصحابقهمعجم

1 5يلاالكبير""فيوالطبراني2،2 1/4"الكامل1فيعديوابن2(،5 6،6

مهاحر،بنإسماعبلعنطرقمن(3270)الصحابة!دمعرفةفينعيموأبو

وأرضألي@ارأبعتقال:حريث،بنعمروعنعمير،بنالملكعبدعن
ولااستطعت،ماعنهااستعفحريث:بنسعيداخيليفقالبالمدينقي

نهف@عقارالرد@راباعالمنيقول:يراقهرسولسمعتفإنيشيئا،منهاتنفقن

ببعضفاشتريتعمرو:قالمثلمافييجعلهإلا@نفيه،لهيبلركلا@نتمن

حريث-)2(.بنعمرو@اريعني.هذه-داريثمنيهما

تهذب"فيالمزينقلفقدإسماعيل،لضعفضعيف.إسنادوهذا

مهاجربنإبراهيم"فيه:قالأنهمعينبنيحيىعن(411)219/1@الكمال

ضعي@ا،"نجه:قالأنهالشائيعنونقلضي@ه،إسماعيلوابنهضعيف،

1/3الكبيراالتاريخ"فيالبخاريعنهوقال 2 1يا2 الضعفاء"وفي(07

نظر".حديثهفي":(13)لهالصغيرا،

الحديثهذاروايةفياختلفقدفإنههذهإسماعيلحالوعلىةتلت

التخاريج.فيتقدمكماحريثبنعمرويثتتارةفإته

شهديبفيحجروابن7(،657)8/102الكسالالحتهنيبفيالمزيأنإلالا(

373اتهذيبما / 1 شخصيةالصاتعبنويوسفالقرشيميمودبنيوسفجعلا1

اننان.@ئهمار@فال:قالاأتهساإلاواحدة،

يحلى.أيروايةلفظ(2)



@لفعائد@لعلل@لجامعفي

الإسناد.منيحذفهأخرىوتارة

3احمدعندرواهفقد 0 7 بنالملكعبدعن(2490)ماجهوابن4،/

فذكره.يكيهت...اللهرسولسمع@قال:حريث،بنسعيدعنعمير،

ةتابعهحريثبنعمروفيهاالتيالروايةعلىتوبعإسماعيلأنغير

الربيعبنقي@
(1)

والمثاني،)الاحادفيعاصمأبيابنعندفرواه
"فيقانعوابن"7(،له

معرفة"فينعيموأبي7(،4لاالصحابق@امعجم

عنحريث،بنعمروعنعمير،بنالملكعبدعن(3269)الصحابقا

مرفوعأ.حريثبنسعيد
6/3البيهقيوأخرجه: قال:حاتم،بنموسىبنمحمدطريقمن4

بنالملكعبدعنحمزفأبوحدثاقال:شقيق،بنالحسنبنعليحدثنا

به.حريث،بنسعيداخيهعنحريث@بنعمروعنعمير،

ميزان"فيالذهبينقلموسى،بنمحمدفيهضعيفإسادوهذا
لأ.عهدنهمنبرلمج@أنا"فال:أنهالسياريعن(8238)4/15"الاعتدال

3/5@الأشراتاداتحفةوانظر: 1 4@لأ/2المسند!أطرافود@)3544(،4

اخر.سنادب@الربيعبنقي@رواه

1/1أحمدفأخرجه: 9 0

حدثناقال:الربيع،بنقي@طريقمن

فقاسمتالمدينة،قدمتقال:حريث،بنعمروعنعمير،بنالملكعبد

لرضثمنفييبركلا"قال:@اللهرسولإنزيدةبنسعيدفقالأخي،
د@رلأ.لوأرضفييجعللاد@رولا

2/4المسند!أطراف"وانظر: 7 2(02 62).

الوجه.هذاكيرمنرويوقد

يقطرمنالمجحتينكلتا(71ل@."الأوسط9فيالطبرانيفأخرجه:

.(5ه)سالتقريب@@لأعدو@اومو(1)



والرفعالوقفتددضولثترك@:لعللإ
-

قال:زيد،بنتميمبنيزيدحدثناقال:العطار،محمدبنالقدوسعد

حدئنيقال:السعدي،مرحومأبوحدثنيقال:زيد،بنتميمأبيحدئني
مرفوعأ.فذكرهذر.-.أبيعنابيه،عنعمارفبنالمنتصر

دتفرالإسا@بهذاإلاذرأبيعنالحديث،هذايروىلاعقبه:وقال

محمدلما.بنالقدوسعبدبه

/4المجمع،دافيالهينميفالبالمحاهيلمسلسلإسنادوهذاقلت:

9
0 1 1 .@أعر@هملمجماعةيه1

اببه؟ترجمةولاترحمةعلىلهأقفلمزيد،بنتميمبنيزيدقلت:

الأوسطا"فيالطبرانيعندجاءماسو@عمارة،بنالمنتصروكذلث

ذرأبوجدهوكانجده:عنأببه،عنعمارفبنالمنتصر)عنوو(.60)

بالمجاهيل.مسلسلأالإسنادفيكونالغفاري!

الكتاب.أهلعلىموقوفأرويوقد

حدثاقال:@،293@المال!إصلاح@@فيالدلياأبيابنفاخرجه.

عنعلي،برمندلعنم،@@بنيحيىحدئاقال.صالح،بنالرحمنعبد

يفولماوجدتمظعون:بنعئمانقالقال:الثقفي،عونأبيعنمسعر،

لمأبيهعنورثهاأوعقارأباعمنالتوراة:فيمكتوبإنهحقأ،الكخابأهل

فيه.لهيباركلاأنالنهارطرفيعليهدعتعقار،فيثمنهايجعل

ترجمته.تقدمتوقدمندللضح@ضعيص،وإساده

روىماكلتا@لروابنين:صحةمعرفعأ@رقفافبهومما@ختلف@

كانأثه@ه:هريرةأبيعنالتمان،صالحأبيعندينار،بناللهعبد

ث@جاعا@لقيامةيوملهمثلزكاته،يؤيلاماذلهكانمنيقول:
(1)

أقرع
كنزك.أنايقول:يمكنهحتىيطلبهزبيبتانله

صالهاساتلعلىأحوبةنلث.فيوانطربالرفع،أقرعالشحغك@2.ابهقيرواية(1)

3اسيث@لفا@فيلزويا 1 2 .@العدد@03الحكمةاالمحلة0



يللفالائد@لعلل@لجامعفي

الئيباني،الحسنبنمحمدبرواية(342)الموطأ!@افيمالكأخرجه.
برواية(69ويلالقعنبي،ابرواية(400)وسعيد،بنسويديةبروا(20وله

اخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعبأبيبرواية(67ولاالليثي،
3لهالأمإ،1وفيبتحقيقيهلأ(2)المسند""فيفعياث / 5و2 ط.وفي7

3/1و7الوفاء3/6- والبيهقيم@2،/2الكبير"الضعفاء9فيوالعقيلي4،6
الوعى.ط.(7837)والعلميةط.(1122)"المعرفةلافي

فيهاختلفقدديناربناللهعبدأنإلاالصحةظاهرهموقوفحديثهذا

أوجه:ثلاثةعلىفرواه

(1)موقوفأالأول:@لوجه
أعلاه.خرجناهكما

2/3أحمدعدالرحمنعبدابنهعنهفرواهمرفوعأ@لثاني:@لوجه 5،5

2/1لبخاريوا 3 6/4و(1403)2 5/3ليوالنسا)5654(،9 وفي9
12)لهالكبرى"،" 4/8والبيهقيالرسالة،ط.(2273)والعلميةط.(26 1

.(1560)لبغويوا2،/7و

3"والتعدي@الجرح@افيحاتمأبيابننقلهذاالرحمنوعبد 1 3 / 5

أبيهعنونقل@،ضعفحديث@في"فيه:قالئهامعينبنيحيىعن(1204)
سؤالاتهفيالبزقانيونقلبط،يحتجولاحدثهيكتبليندافيهفيه:قالأنه

غيرهعدوهوالبخاري،عنهأخرجدافيه:قالاتهالدارقطنيعن(275)
."فيعتبربهضسيف

الماخون-العزيزعدعهرواهعمرةابنعنرواه@ثالث:والوجه
38والنسائي65،1و371ولما/2أحمدأخرجه: / الكبرى"،1وفي5

الكبير!الضعفاء@افيوالحفيليالرسالة،ط.(2272)والعلمبةط.(2260)له
بتحقيقي.(2257)خزيمةوابن2،وو/2

الرسالة:ط.(2273)عقبالكبرى"9فييخلكالنسائيقال

الوق@لروايةعهتثرددمدسالك،الإماممىالرف@ولعل(1)
شد)ثاسيمالاأحيانأ،الحليتيفص@الك

الاممشانمنرهذا



والرفعالوفضتعكللالحثشرقىةللعلل
-

بنالرحمنعبدمنعندناأثبتالماجئمون-سلمة-أبيبنالعزيزعبد"

و)نأعلم،واللهبالصواب،عندناأشبهالرحمنعبدورواية@ينار،بناللهعبد
الحديشالا.فيالقويبذاكليسالرحمنعبدكان

2التمهيد!"فيالبرعبدابنوقال 3 4 /6-2 منهخطأعنديوهو":35

أعلمواللهالإساد،في
هريرةأبيحديثصرفعهالحديثهذافيالصوابأنوالظاهر

توبعثهف@الحديثلهذاوقفهعلىثيناربناللهعبديتابعلمالذيالوتتوفي
منهم:ال@تممانصالحابيعنرواةعدةفرواهرفعه،على

النجودابيبنعاصم
(2)

أحمدطريفهومنكا(،63)الرزاقعدعند

حكيمبنوالقعقاع
(3)

37أححدعند 9 الكبرى!1فيوالتسالي2،/
(2254)حزيمةوابنالرسالة،.@(11153)والعلميةط.(11217)

.1/389والحاكم2(،583)حبانوابنبتحقيقي،

صالحأبيبنوسهيل
(4)

ط.(11621)الكبرى"1فيالثسائيعند

الرسالة.ط.(11557)والعلمية

فتابعه:الحديث،هذارفعهعلىصالحأبوتوبعوقد

2/3أحمدعندمنبهبنهمام 9/3والبخاري1،6 والبغوي)7596(،0

سلسةبنالعزيزلحعبدمطردفالحديثقواعدأنرعممنبطلانعلىهذا@ليلرفي(1)

التيللمتالعاتوفلكالرحص،عدروايةالراححأنإلاالرحمى،عبدمنأونق
مرفوعأ.هريرةأيعنالحديث،بهاروي

بنسكاصم.@@المص@ليجاءوقد@أ.رره.@اققريس@3أومادلملوقوهو:(2)

الكتاب:محققالأعميحبي@وشالعالمحعإ،أبيعنصالح،عنابخود،أبي
معا@دالاالماد،صالحأبيبنعالحفهومحموطأكانفلد)عيأفيكنا"

راسطقهبلاصالحأبيصيروي
.(55هيهالتقرب"نقفا"ةوهو(3)

.(2675)دالتقريبماباخرظحفظهتغيردصدوقوهو:لط



-

@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

2/5أحمدعدلأعرجوا 6/8والبخاري3،0 ه/لشائيوا)9564(،2

23.

9أحمدعندالبصريوالحسن / مر2

الفلاح.ط.(2وي@39العلمةط.(2833)الجحدابنعندوالمقبري
المهورةهيهريرةأبيحديثمنالمرفوعةالروايةفتكونهذاوعلى

صحةمنيمنعلاوهذاالصوابوهيوالنواهد،المتابعاتكنرةحيتمن

الموقوفة.لروايةا

9/1"لأشراتا@اتحفةوانظر: 72(02 8 9/2و(21 3 /9و(28731)6
5 6 1/2و.(13732)5 7 41/915"المهرةإتحافوإ1(،ل@2374

(18133).

@لعددلكئرةالوقف@رجحيوتفا،رفعافيهومما@ختلف@

بناللهعبدعنشعبة،عنصالح،بنالحسنروىماالنازلة:والمتابعات

ل@هريرةأبيعنمالك،بنعراكعنيسار،بنسليمانعنثينار،
صدئخا.فرصهولاعبلهفيالمسلمعلىليسبئ:االلهرسولقالقال:

1"الكامل9فيعديابنةأخرجه 5 7 مرفوعا.الإشادبهذا3/

ط.(1657)مسندهفيالجحدوابن)7252(،الطيالسيوأخرجه:

1ويلالفلاحا 4و2/014وأحمدالعلمية،ط.(59 )2361(،والدارمي6،9

2/1والمخاري 4 "فيوالطحاوي)3641(،9
2لاثار@2/امعانيسرخ وفي9

2للاالعلميةط. 13)حبانوابن)7792(،و(97 من(1ي@75والبغوي7(،2

به.شعبقيعنطرق

بناللهعبدعنهورواهإذةبالوقفصالحبنالحسنأعلهالحديثهذا

@يه@.التبيئعنئهاالبصريذلكشعبةلاوزعمعقبه:وقالموقوفا،ثينار

3/1الكامل،"فيعديابنالموقوفة:الروايةأخرج 5 كلامونقل7
أيضا.المتقدمصالحبنالحسن

هوهذاوحيحيئ-بنصالحبنالحسنهوهذا-صالحبنوالحسن



والرفعالوقفضتمكللالثش@ك@:لال@لل

لنمالكلناقال9البحاري:قالالهمداني،رافعبنهنيبنشفيبنحيان

حييقال:حياد،بنمسلمبنصالحبنصالحبنالحسنحدئناإسماعيل:

ل@ه.

الثيفيرىالرجلالذاكفقال:الثوري،عندصالحبنالحسنذكر
(1)

ويتركالعلم،سمعصالحبنالحسن"أيضا:وقالمحمد@ا،أمةعلى

بنالحسنأنىمنيستتيبزاندةكان"ةتميمبنخلفوقال@،الجمعة!

وقالوئقوه،والئساثيحاتم،وأبازرعةوأبامعين،بنيحيىأنإلا"،حيئ

بالثغإ.رميعابد،فقيهثقة":(1250)التقريب@@فيحجرابنالحافظ
/2الكبير"التاريحو"الدوري،برواية(1263)معينابنتاريخانظر:

2 8 2/1الكمالهتهذبو"ي@6(،3/02"والتعدي@الجرحو")1252(،0 3 4

1/4الاعتدا@هوميزان"(1222) 9 6(1869).

رواهب@جابربنيزيدبنيزبذنازلةمتابعةالحديثهذاوقفعلىوتابعه

موقوفا.بهمريرة،ابيعنعراك،عن

2/2لهالأمإ،"وفيبتحقيقيل@.7(مسندهفيالثافعياخرجه: وفي6
1(،075)لحميديوا)0631(،لأموالاا"فيعبيدوأبو6،6الوفاء3/ط.

عراك،عنجابر،بنبزيدبنيزيدطريقمنبتحقيقي(2287)خزبمةوابن

موقوفأ.بههريرة،أبيعن
أتهحينفيهنافوقمهاالرواية،هذهفياضطربقدهذايزيدأنإلا

.(354)الجارودابنعندأخر@روايةفيرفعها

تابعهإذالرفععلىتوبعلأتهثمرفوعةأنهاروايتهفيوالصواب

عقبضلنوموسىربيعفأبيبنوجعفرعراك،بنوخئيميسار،بنسلبمان

عدمالحمهوررمذمبالجور،أنسةعلىالخروجيرىكانأتهالكحمهذاسعنى(1)

رمالافيذل@عي@شامح@اوقدعطية،@اسدمنفكعلىتبئل@االمحروج،

حيثمنعالحلنالحسىفييقدحلامذامئلأنعلىالسلاضيالهلسمذا،

يقدحلاوالعقاندالمقهديالاحتلا@أنومعلومرا@رأيدهرالحديثيضالصناعة
أعلم.واللهالمخن@،موكما



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

يتابعهلمحينفيعراكبنالهوعبدزيد،بنوأسامةالله،عبدبنوبكير
الوقف.علىأحد

بنالحسنلأنةيصحلابالوقفالحديطلهذاصالحبنالحسنلاعلال

ئقةكانو)نصالح
منوهوشعبفخطأهنافهوالأثبات،الثقاتخالف(2)

بناللهعبدعنرواهوأنهموقوت،الحديثأن@زعموالإتقان،الحفظفيهو

مرفوعأ.ثيناربناللهعبدعنشعبة،منوسمعهموقوفانفسهدينار

لمحينفيالحديثهذارفععلىتوبعشعبةلأننظرثفيههناوكلامه
تامةمتابعاتللحديثأنكماأحد،الوقفعلىصالحبنالحسنيتابع

لشبة.

ووار.@بنا@4بمدعنطرقمنمرفوعاالحديثهذارويإذ

أبيبرواية(734)والقعنبيبرواية(450)الموطأ!@افيمالكفأخرجه:
الحسنبنمحمدبرواية(33ويلاالليثيبرواية(751)والزهريمصعب
/2لهالأم!،"وفيبتحقيقي(706)مسندهفيالثافعيطريقهومنالشيباني،

2 3/6ومسلم6،5الوفاء3/ط.وفي6 1(،595)ودداوأبو)8(،(982)7

5/3والنسائي 02)لهالكبرى"،"وفي6 ط.(2262)والعلميةط.(25

2/2الاثار"معانيالشرحفيوالطحاويالرسالة، العلميةط.وفي9
2لا 4/1والببهقي7(،9 العلمبةط.(22لطلهالمعرفقدا،"وفي71
.(1573)لبغويوالوعي،اط.(8101)و

2/2لهالأم!،"وفيبتحقيقي(706)مسندهفيالافعيوأخرجه: 6

والحميدي)28373(،و(201ي@2سيبةأبيوابن5،6الوفاء3/ط.وفي
2/2وأحمد1(،073) 4 2للاخزيمةوابن)2181(،ماجهوابن4،7و.2 28)

4/1والبيهقيبتحقيقي، 1 2لهالصرفقا،"وفي7 2 (8101)والحلميةط.(93
عيية.بنسفيانطريقمنالوعيط.

ترجته.فيكماص(2)حميعأ.الطرقمدهتخريحسيأتي(1)



والرفعالوقفضتحكلةلال@ضك@لالملل
-

/2لآثار!امعانيشرح"فيوالطحاويلملأ(،78)الرزاقعبدوأخرجه:

2 2يهالعلميةط.وفي9 الئوري.سفيانطريقمن(97

0لاشيبةأبيابنوأخرجه: 2 2/4وأحمد1(،2 والترمذي7،7
3والنسائي@،628@ 5 / (2258)والعلمبةط.(2246)لهالكبرى"،وفي5

2التمهيد"فيالبرعبدوابنالرسالة،ط. 2 8 /6-2 فيالجوزيوابن2،9
عيينةابنوسفيانشعبةطريقمن(952)الخلاشهأحا@يثفيالتحقيق"

(1)

)مقر

ط.(1597)والفلاحط.(16هي@مسندهفيالجعدابن

الماخون.اللهعبدبنالعزيزعبدطريقمنالعلمبة

الماجشونالعزيزوعبدشعبةطريقمن(3271)حبانابنوأخرجه:

)مقر

2/2أحمدة 5 إسحاق.بنالرحمنعبدطريقمن4

2/2الائارامعانيشرح"فيالطحاويوأخرجه: العلميةط.وفي9

فليح.بنبلالبنعليطريقمن(2ما.)

وشعبفالئوري،وسفيانعيينة،بنوسفيانلمحالك،ةسبعتهم

بنسديمانعندينار،بناللهعبدعنوعلي(الرحلن،وعبدالعزيز،وعبد

مرفوعأ.بهيسار،
بنسليمانعنمرفوعاالحديثهذارويإذنازلة،متابعةشعبةتوبعكما

لمحينار.بناللهعبدطريقغيرمنيار

2/2لهالأم!،@وفيبتحقيقي(707)مسندهفيالثافعيأخرجه: وفي6
3/6ومسلم1(،074)لحميديوا6،5لوفاء3/ا0ط )9(،ما(2)7

5/3والئسائي ط.(22ولاهالعلميةط.(2247)لهالكبرى"،"وفي5

فينعيموأبوبتحقيقي،(2285)خزيمةبنوا)553(،لجاروداوابنالرسالة،

تحريف.ومووسيماسالشحبةاتسهيد":الفي(1)



-

@لف@ائد@لعللفي@لجامع

4/1والبيهقي)4022(،@االمستخرجالمسندلا 1 (2295)لهالمعرفقه،1وفي7

6/2التمهيد!"فيالبرعبدوابنالوعي،ط.اى02)والعلصيةط. وابن2،9

مكحولعنطرقمن(953)التحقيتى""فيالجوري

2ولاالعلميةط.(2247)الكبرى"فيإالنساليوأخرجه: ط.(25

معمر.طريقمنالرسالة

أبيعنعراك،عنيسار،بنسليمانعنومعمر()مكحول،كلاهما
مرفوعا.بههريرة،

يسار.بنسليمانطريقغيرمنعراكصالحديثهذاوروي

)38373(،و(22701)شيبةأبيوابن2(،528)الطيالسيأخرجه:إذ

2/4حمدوأ 2/1ريلبخاوا0،7 4 3/6ومسلم)4641(،9 )9(،لما(2)7

5/3والتسائي 3و5 العلميةط.(2251)و(2249)لهالكبرى"،"وفي6

ثرح"فيوالطحاويل@316(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(2263)و(2261)و
2الاثار"معاني 9 / /8الحلبفهفيإنعبموأبو)2892(،العلميةط.وفي2

3 5 4/1والبيهقي)5022(،لهالمستخرج،،المسند@وفي6 البرعبدوابن1،7

2التمهيد""في 2 9 / به.عراك،بنخثيمطريقمن6

ياربنمليمانذكربدردعراكعنمكحول،صصر@تالروايةهف@أنإلا
/2وأحمد)03201(؟يخةأبيوالنمللأ(،2)الرزاقعدالوحهلهداأخرحه

2 7 4ر9 3 4و2 5/3والنساني1(،5لكاثاودوألر7،7 له@الكبرمحه،وسي5

6لايعلىووأدالرسالة،ط(226")والعلمةط.(2248) 6(،ولللاه(13

2الآثر@2/محاليدثرح@يرالطحاوي والدارقطني2(،ما)االعلمبةط.و@ي9
1 2 7 / 0وللاالعلصيةط2 1والبيهقيالرساقيط(22/1 7 / فيالبرعدوابن4،1

مرفوعأ.بههريرة،أبيعى@عراكعنمكحول،عنطرقمنالالتمجد@6/922
عنيسار،بنسليمادعنرواهإتماعراكمىيسمعه@لومكحولاليهقي.قال

هعراك

2أحمدأحرحه 4 9 ميالجورياسطريقهومن2،/
الخلا@هأحا@يثميالخقيق"

عراكا.ال@دمىفاسقطلههريرتأليصيار،بنسليمادطريقمن(953)
@طه.لموأئهف@مياصطرالهعلىيدلمكحولعلىالرواياتمدهواخلا@



والرفعالوقفضتعكللالثتركق@لالعلل

)2723(،حبانوابنبتحقيقي،(22لالهخزيمةابنواخرجه:

2/1والدارقطني 2 فيالبرعبدوابنالرسالة،ط.(2025)والعلمبةط.6
6/2التمهيد"" 3 0

فرسفيصدثةلا"بلفظ.ربيعفأبيبنجعفرطريقمن

الفطرا.صدتةإلاعبلهولا@لرجل

ليعديوابنالطبعتين،كلتاملاه(7)@االأوسط@افيالطبرانيوأخرجه:
5"الكامل@ 7 عقبة.بنموسىطريقمن7/

2/4حمدأجه:خروأ 3/6ومسلم2،0 يمةخزب@وا1(،0)لما(2)8

2/1والدارقطنيبتحقيقي،(2289) 2 الرسالة،ط.(2024)والعلميةط.6

عنبكير،سمحرمةطريقمنيلأ.22("المستخرجالمسند"فينعيموأبو

أيه.

14/1بغداد"تاريخ"فيالخطيبوأخرجه: 1 /16الغربط.وفي4

زيد.بنأسامةطريقمنكلاا

3الحليةأ"فينعيمأبووأخرجه: 5 6 3و.8/ 1 6 / لناللهعدطريقمن1

عنلله(اوعبدمة،ساوأوسكير،وموسى،وجعفر،)خثيم،ستتهم:

به.هريرة،آبيعنعراك،

2/1الدارقطنيوأخرجه: 2 وفيالرسالةط.(2023)والعلميةط.6
11له"،العلل" 3 2 / 1والبيهقي2(،169)س1 7 / فيالجوزيوابن4،1
الأعرج.طريقمن(955)لماالخلافأحاديثفيالتحقيق"

2/1والدارقطني)3656(،يعلىأبووآخرجه: 2 العلميةط.6

1والبيهقيالرسالة،ط.(2/2026)و 1 7 / سعيدابيبنسعيدطريقمن4

المقبري.

طريقمنالطبعنينكلتاه(ك@9)")الأوسطفيالطبرانيوأخرجه:

أ@ه.عنصالح،أبيبنسيل

مرفوعابههريرفأليعنصالح(وأبووسعيد،)الأعرج،ثلاثتهم:



-

@لف@ائد@لعللدي@لجامع

بنالحسنإعلالوأنمرفوع،صحيحالحديثأنالطرقبهذهفبادأيضأ

خللدأ.منهوهمإلاهوماصالح

10/5الأثرافهدتحفةانظر:ا الحبير@2/التلخيصوإ)35141(،6
3و(218)338 9 9 / و(5196)7/103الم@د،اطرافو"مأ،07)2

0 7 /74

15/3"المهرةإتحافو"0(،0311) 6 4(19491).

ماللحفظ:@لوتففيه@رجحو@لوقف@لرفعفيهتعلىضومما@

عنيحذثعروةكانقال:عقبة،بنإبراهيمعنإسحاق،ابنروى

لا"قال:جمتاللهرسولأند@:هريرةأبيعنالحجاج،بنالحجاج

منالأمعاءفتقماإلامنهيحزمولاو@لمضتان،المصةالزضاعمنيحزم

@للبن

(1)لأستارإاكف"فيكماالبزار
فيوالمرصزيي@441(،

ط.(5438)والعلميةط.(5461)الكبرى!@فيوالتسانبئ)813(،السنة!"

4/1لدارقطنيوالرسالة،ا 7 والببهقيلة،لرسااط.(4360)ولعلميةاط.2
4 5 6 به.إسحاق،ابنطريقمن7/

مدلسإسحاقابنلأنةيصحلاإسحاقابنوطربق
(2)

عنعن.وقد

عنالحجاج،عنأبيه،عنعروفبنهامرواهالحديثهذاأنكما

موقوفا.هريرةألي

2له@ا،الأم"وفيبتحقيقي(1185)المسند!"فيالثافعيأخرجه. 7 / 5

011)الرزاقوعبد7،3الوفاء6/ط.وفي 7(،9يهمنصوربنوسعيد9(،3

1وللا(17225)شببةأبيوابن 7 7/4والبيهقي2(،2 5 لهالمعرفته،"وفي6

عنعروة،بنهامطريقمنالوعيط.(15449)والحلميةط.(4723)

ال@الزار،:@دمن!سقط(1)
@6ولالبيهقيروايةالسقطهذاعلىيم@ومماوظ،م

1الكمالهالتهنيبانظر:نصه،ابزارطريقمن 2 5 / 1("21).

(2)

انظرا@
حجرلابرهال@ملسينوطبقات5)36(،للطرابلسي"السدلسينلأسماءلتيند@



والرفعالوقفضتمكللالهضقىلالحلل
-

موقوفا.هريرةأبيع@الحجبعبنالحججعنأبيه،

هريرة.أبيحديثمنالصوابهووهذا

1الحير"التلخيص"فيحجرابننقلهفيماالبرعدابنقال 2 / 4
مرفوعا"بصحلا"ا(:ملا6)

(2)
/3الوسطى"الأحكام@فيالحقعبدوتحقبه

1 فيالقطانابنفأجاب"ثقةرفعهالذيلأنةغيرهلأوصححهفقال:83

1للاشيتهأليابنمصف"في 7 مريرقهالياله،عنالحجع،سالححع10(22
كلامانظرلحةعرةإحلىصواحدةنحةثيإلاتردألما@ص9ولمظة:
الحدبت.عفي@نجةأبيلاسدالمصصامحقق

ليالملق@لاب@ميهمقلدوموبالمعنى،الرعداب@عنمدافكرححراب@الحافظ
2المنير!اللو" 7 7 وسعبمياقعليقسيأتيكمااقمه@يدليمدكورالمعىرهنا8،/

دالاشدككل،،علىأحالاألهمامحوضمحمدوعلىالوجيدعدعا@لتحقيقسح@
ليماعايةلأنقاصر،وصمنيحهما

2الاشدكرا" 5 9 / الروابةصاقالرعداسأن5
ترجحمهمذاأنرمعلومالمرلوعةالروايةبعلماماق3هريرفأبيعنالموتوفة
الروايةتصج@علىنصقيهرلي@فقط،المرفوعةالررايةعلىالموق@نةالرواية

لر@وعةا
يرسكانهعيرالموقوفة،صرجحالمرلوعةالروايةأعلالرعدابرالحالظ

5/2لالاستدكارا 5 الحجع،صأسيعيصعروة،ب@مثامصعبينة،اسرواية9
@قوله@لكعفتممريرفأبيقولصالموقوفةالروايةفذكرهربرة،أليعن

@هالبيمردرعآ@لى@سالهل@عروةب@فامعنسلمقطبنحماد@هراه@

الرعدالنانالصناعةهنهفيعلممنمسكةأ@هىلهمنلكولامامر.تال
السرفرعقىعلىالحوقولةالروايةتفديهو@لثالمرلوع،بهويملالموقرفيرجح

مداالربمداسأوصحوقدسلمة.حمادسعلىعييةبرصميادحفظرتقلم

3/4التمهيدا"فيالمحى 7 الحديتهنا@رفعقال.3الموقوفةالرواية@دت6
القديمةالمغرلهالطبعةليالنصوهذاأصحاوتوقيفهثام،عنسلمقيبنحماد

2 6 6 /8-2 دالأحكامسحققادكروكماالألميهالسكة"في!@رجحثكما6،7
السمراني.وصبحيالسلفيح@يهالوسطى
محققيأنالقلىئعلىالسامةأدحلتربسااليالطويلةالتعليقةلهدهسنيوالني

النصلححاءالر،عدالنك@حصمىصالحقعدكحمحعلاالوسطى،@الأحكام
نققا،رلحه@لديلأنيخرهوصححهفرعأصيصحلاعمرأبودقالمكذا:عدهما

سصتحديدولانقطةولافا@زةولالحصلغيرمنعندمماةالنصجاءهكذا



=

والفالائدالعلل@لجامعفي

4"والإلهامالوهم@ابيان 5 3 روايةمنأتهكلههذافييبينولم":(2630)3/

إسحاقابن

التصريحوفيهاخروجهمنإسحاقابنعنجاءالحديثهذاأنإلا
عنأبيه،عنعروة،بنهثامحدئنيقال:إسحاق،ابنرواهإدبالسمع

قال:هريرة،أبيعنالأسلميئ،الحجبمبنالحجاجعنالزبير،بناللهعبد

تقمايحرماتماو@لمضتان،@لمضة@لزضاعمنيحزملالاجم@ه:اللهرسولقال

@ا.@للبنمنالأمعاء

ط.(5437)والعلميةط.(5460)الكبرى""فيالشائيأخرجه:

إسحاق.ابنطريقمنالرسالة

بينالحديتهذافيخلطقدإسحاقفابنمعلول،الإسنادهذاانإلا

له،أصللامركببسندفجاءهريرةأبيوحديثالزبيربناللهعدحديث

قال:عحيروالثبيعنالزبير،بناللهعبدعنأبيه،عنم،ه@عنالصوابإثما

علىعروةبنهامعنرواه."و@لمصتان@لمصة@لرضاعةمنبحرملا"
ا

وفيبتحقيقي،(1183)المسندلادافيفعياثعند:عياضلن
7/2لهلما،لأما1 2 6لوفاء8/اط.وفي4 7/4لببهقيوا1،7 5 فيو4
.(22الههوالغويالوعي،ط.(15441)والعلميةط.(47الهله"،المعرفة1

نيوكا)نقتأكلمةعلىهاتوصحابدالتفصيرسمماارصجوقدسطر،برأس
8/2لتمهيدالاشة.لحاا 67!.

البرجدابنعلىيردالذيالحقبمدكلامجحلاآتهسامداعملهماالتقصير@يووحه
موبنماالبرعدابنعنالحقعبدثكرهماانياولمالبر،عبدابنكلاممن

ابنصغإلىدليرجعالإشكاليرضحأنأرادومىنرها،الضدصارلالمصى،
لدلا@ثينمثرش.يخرمنظامرأالضيجددك@2،/8المنيراالبو1فيالملق@

بم@نعدثألأنالشمرثة،الةكتببصبطالا@ةالدايةصر@رةبل@أشيرأن

@وا@صالتمجفويخهاصالسةكبمنكبيرأكمالناأخرجحاقدالتحفيقبلى

يوما@بدعهائسالأمانةالتحقيقهداأنوليعلمعليم،لهوحدهاللهماوالقط
ضعها؟أمأحمطهاالقيامة



والرفعالوقفتعلىضلالثترك@:لل@لل

فيو(4557)الآثارلمامكلشرح@@فيالطحاويعند:سلمةبنوحماد
.(2ي@13/5الكبير!9فيوالطبراني(2383)الأخيار@نحفةا

وفيبتحقيقي(1182)المسند@ا"فيالثافعيعند:عيينةبنوسفيان
2له@،الأم@ 7 / فيالبيهقيطريقهومن7،5-74الوفاء6/ط.وفي5
الوعي.ط.(15440)والعلميةط.(4717)المعرنخ@"

الاثار"مشكلفرحفيإالطحاويعندةالمهلبيعبادبنوعباد

.(2384)لأخيار،ا@اتحفةوفي(4558)

.(17186)شيبةأبيابنعند:نميربناللهوعبد

الائار"مثكلشرح9فيالطحاويعند:الذراصر@يالعزيزوعبد

.(2385)الأخيار@تحفة"وفي(5594)

جريجبنالملكوعد
فيوالطبراني)52931(،الرزاقعبدعند:

.(252)الكببر!31/"

1للاشيبةأليابنعند:سليمانبنوعبدة 7 .(4225)حانوابن8(،1

عمربناللهوعبيد
(1)

(4560)الاتار"مثكلشرح"فيالطحاويعند:

2يلالأخيارأاتحفة9وفي فيو2(،53)/13الكبير!9فيوالطبراني8(،3
6لالهالأوسطإ،9 الطبعتيى.كلتا(24

.4/5أحمدعند:ووكغ

6/1والنسائي4،/4أحمدعند:القطانسعيدبنويحيى و@ي0،1

الرسالة.ط.(5432)والعلمبةط.(54يلأهلهالكبرىأ،"

نمير،بناللهوعبدوعباد،وسميان،وحماد،يأن@،جميعهم:

عنالقطاد(ويحيىووكغ،الله،وعبيدوعبدة،الملك،وعبدالعزيز،وعبد

ايذكرولمبهإ،لمجالئبيئعنالربير،بناللهعبدعنأبيه،عنعروة،لنهثام

هريرة.أباولاالحجا@فيه

إلى@253@/13الكبير!الطرانيدمحجمديتصحف(1)

سفسه.بال@د"الأوسطدالمحجمفيلوررورذكرلاهما

والصوا@عمرإ،لناثهعد"



@لفعائد@@لعللفي@لجامع

الطاحي.ديناربنمحمدالرواةهؤلاءوخالف
4الكبير":دالعللفيوالترمذي)معلأ(،يعلىابواخرجه:@ 53

بناللهعبدعنألمجحعنعروة،بنهنامعنعه(4226)جانوابن)171(،

زاد"و@لمصتان@لمصةتحرملا9يح@ه:اللهرسولقالقال:الزبير،عنالزبير،

الإملاجتا@ه.ولاالاملاجةالرلاحبان:وابنيعلىأبو

فيحجرابنعنهقالديناربنفمحمدةتصحلاشافةروايةوهذه
إعلالإلىالعلمأهلذهبوقد.@الحفظسيئصدو@":(5870)"التقريب"

4الكبير":العلل"فيالترمذيفقالالرواية،هذه 5 محمدأدنسألت:(171)4

وحديثعائثة.عنالزبير،ابنعنالصحيحفقال:الحديثهذاعن

عنعروفبنهثامهوإنماالزبير،عنفيهوزادفيه،اخطأديناربنمحمد

:(1150)عقبالترمذيوفال@ح@ح@مه،النبيئعنالزبير،بناللهعبدعنأبيه،

عنمليكق@أبيابنحديثالحديطأهلعندوالصحيحمحفوظ،غيرلاوهو

التلخيص"فيحجرابنوقال@ه،النبيئعنعائشة،عنالزبير،بناللهعبد
ابنعنرويثهف@بالاضطراب،الطبريجريرابنوأعله":4/11الحبير"
واسطته.بلايالنبيئعنوعنهعاتة،عنوعهأيصعنالزبير،

منهم،كلمنسمعهالزبيرابنيكونأنبمامكانبينهماحبانابنوجمع
العلل!"فيالدارقطنيوقالالحديث،أهلطريقةعلىبعدالجمع@لكوفي

2 2 5 /4-2 2 بنهامعنالطاحي،ديناربنمحمدبهتفزد"ة(525)6

أصحابمنوغيرهفيه،ووهمالزبير،عنالزبير،ابنعنأبيه،عنعروة،
لاالنبيئ-@يروعنالزبير،بناللهعدعنأبيه،عنهام،عنيرويههام

عائتمعنالزبير،بناللهعبدعنمليكة،أبيابنورواهالزبير،فيهيذكرون

عائشقه.عنالمحفوظوهوزاد،لأتهالصحيح؟وهومج@،النبيئعن

الزبير.بنعروةعناخرطريقمئالحديثرويوقد
1للأماجهابنةفأخرجه حدثناقال:يحيى،بنحرملةحدثناقال:(94

عنعروة،عنالأسود،أبيعنلهيعة،ابنأخبرنيقال:وهب،بناللهعبد
فتقماالارضحال@تال:@اللهرسولأنالزببر:بناللهعبد



فعلر@االوقفضتحكلرل@ضقى:لال@لل
-

إنإذومب،بناللهعبدروايةمنلأتهاثمقبولةمنالهيعةابنصرواية
فيسيمالاغيرها،منأفضللهيعةابنعنوهص،بناللهعبدرواية

4/2"الكمالتهذيب"الثواهد. 53(3501).

9/3@الأسراتتحفة9انظر: 9الحبير"التلخيصو"1(،2238)1 /4-

41/4المهرة!إتحاتوا)6561(،اا 3 7/2"الغليلإرواءو")23971(،0 2 2

العلم.أهلإليهأشارالذي@هاعائثةاسيدةحديثأما
6/3حمدأحه.خرفأ 9-9وه1 1و6 4/1ومسلم6،2 6 6(1450)

19)جهمابنوا2(،063)ودداوأبو)71(، 1(،051)لترمذيوا1(،4

6/1والنسالي 0 .@(5428)والعلميةط.(5451)لهالكبرى@،@وفي1

:@اللهرصرلقالقالت:عالة،عنالزبير،براللهعبدطربقمنالرسالة
"و@لمصتان@لمصةنحزملا9

11/2@الأشراتتحفة"وانظر: 4 5-2 4 6(16189).

الحفاظبنص@لوقف@رجحو@لوتف،@لرفعفيهتعارضومما@

عائثة:عنرباح،أبيبنعطاءعنسعيد،بنعمرروىمافلك:على

ويصوئم.ويفطرويتمال@فرفييقصركان@الئبيئأن
ومنالرسالة،ط.(22)ماوالعلميةاط.ول/2الدارقطنيأخرجه:

3/1البيهقيطريقه العلمةط.(1592)لهوالاثار!،النن@معرفةوفي4،1

6ويلا الخلاف!أحادبفيالتحقيق"فيالجوزيوابنالوعي،ط.(06

الإسناد.بهذاسعيدبنعمرعنعاصم،أبيطريقمن(764)

صحيحأ.إسنادمذا@الدارقطني:قال

ملم.روايةلفظ(1)
الحوزيابنأنالرممملايؤكدوصا3،ووهوسحيد"بنولح@اللارتطني:عد(2)

يم@.م@بنعمر1وقال.الدارقطني،طريقمنالحديثمذاخرج



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

الإسناد.هذافذكرفيم@إسناددوأصحالبيهقي:وقال

2/1الحبيرأالتلخيص"فيحجرالنوقال 1 تتملاولفظ:(603)2
منبالياء@ردالتخريجمصاثوجمبعفيأتهإلافوق!صبالمثاةوتصوم

فعللاعائشةالسيدةفعلمنأنهعلىيدلالحافظإليهف@بوماتحت،

قالالتحتانية.بالاءجاتأشرناكماالتخريجمصادرجميعأنإلا.@@الئبيئ

1/1"لأحوثيالاتحفةفيالمباركفوري لاكلام،فيهحديثفهو:04

إسناثم@.الدارقطنيصححو)نللاحتجاج،يصلح

3/1البيهقيوقال صالح،بندلمحديامنشاهدولهذا":41
ضعيف!.وكلهمعمرو،بنوطلحةزياد،بىوالمغيرة

عنعطاء،عنالكندي،صالحبندلهمطريقمنأخرجه:ثم

حتىأربعامكةإلىخرجناإذاكورالتبيمعنصليكناقالت:كايتهاعاثة

لرجع.

@افيالذهبينقلضعيف،ودلم

أوعنضعي@الا،"قال:معشبنيحيى

85)داوالمتروكونالضعماءدافيالثسائي

ضعيف@ا:(1830)"لتقريبا1في

)3628(،شيبةأبيابنوأخرجه:

1/4 1 و)6432(،العلميةط.وفي5

3/4لببهقيوالة،لرساا0ط(2299) 1

عنرباح،أبيلنعطاءع@الموصلي،

السفروشئم.

2/2"الاعتدالميزان عن(2لملأ.)8

وقال"،بأسبهلير"قال:داودبي

حجرابنوقالدا،بالقويلي@@ا(:

لآثاراامعانيشرح"فيوالطحاوي

والحلميةاط.م@/2الدارقطني

1ا- 4 زيادبنالمغيرةطريقمن2
فييقضركانجمتالنبيئأنعائة:

الحصر،ويعجلالظهر،ويؤخرويفطز،داويصومشيبة:أبيابنوزاد
العاعاويعجلالمعر@،خرويض

5لاتاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالالمغيرففيه: برواية(02
7/2الكبير"لأالتاريخفيالبخارينقلهفيماوكيعوقالداثققا،الدوري: 0



والرفعالوقفضتعكللالحثتركق@للعلل

بنعمرووقالثقة،،وكان":8/74الكامل!"فيعديوابن4(،021)

7/2الكببر"الاريخ1فيالبخارينقلهفيماالفلاس 0 "ة(1402)2
حديثه@ي

:(729)م@/2"العللفيالجامع1فيحبلبنأحمدوقال@،اضطراب

منكرإ،فهوزيادةبنمغيرةرفعهحدياكل"وقال.الحديثإ،@مضطرب

1/1وفي 5 الضحفاء@@فيالنسائىوقالالحديت،ضعيفقال:ا(811)5

الجرح@@فيحاتمأبيالنوقال"،بالقويلب@"م@:62)"والمتروكون
8/2"والتعديل 5 ةفقالازيا@بنمغيرةعنزرعةوأباأبيدلسألت:(9الما2

بذاكليىصدوقصالحهوابي:وقاللا،قالا:به؟يحتجفقلت:ثيخ،

"لقويا

1/1له"،الأم9وفيبتحقيقي(35للامندهفيفعياثوأخرجه: 7 9

3الوفاء2/ط.وفي والاثار@السنندامعرفةفيالبيهقيطريقهومن5،6

الوعي.ط.(6064)والعلميةط.(1591)

الرسالة،ط.(2297)والعلميةاط.@ه/2الدارقطيةوأخرجه

1والبيهقي 4 2 قالت:عائتفعنعطاء؟عنعمرو،دنطلحةطريقمن3/

وأتم.السمرفيالصلاةقصركتناللهرسولفعلذلككل
ضعيفأ.طلحة"الدارقطني:قال

الدوري:برواية(303)تاريخهفيمعينسيحيىعنهقالتلت:
4/3الكبير،التاريغدافيالبخاريوقال@ا،ضعيف" 0 الضعفاء"وفي(3104)2

فيالجامع@فيحنلبنأحمدوقاللا؟عندهملينهو":(17للألهالصغيرأ،

1العلل! 5 7 / فيالنسائيوقالالحدي@ا،متروكشيء،@الاتي@38(1
فيحبانابنوقالالحديث!،ستروك9:(315)نأوالمح@تروىالالفعفاء

أوماما.لهصدوق"لما(.3لىتقريط"فيفقالبالقولالحاظولخص(1)

@لىالقوةمنالراويينزلمماالتجريحلألفاظالتعليلألفا@إتران@ن@تول:

@بصليصالحأيةوصدوقبصالحالحدالة@لىحاتمألرأنكلوفاالضعف،

أعلم.والهلحمظه،أي.بداكلي@وأمانتميعداقه@يوصدر@



-

يللفعالد@لعللفي@لجامعى

8"المجروحينلا لاأحاديثهم،منلي@ماالئقاتعنيرويممن@اكان:2/

التعجبه.جهةمنإلاعهالروايةولاحديثصكتةتحل

كانتعائئة:عنعطاء،عنفرواه:خالفهمالمرهيفوبنعمرانإلا

موقوفأ.كذاأربعأ،المكتوبةالتمفرفيتصلي
3/1البيهفيأخرجه: 4 @ثقةكوفيالمرهي:ذربنلاعمروقال:2

فيالجامع"فيأحمدالإمامقالفقدبالإرسال،أعلعطاءوحديث
1/1العلل! 5 إناكان@تالنبيئأنعاثة:عنعطاء،عنوروي"ة(811)5

مرسلا".عطاءعنيروونهوالناشوأتتم،قصرسافر
1أخرجه:السيهقيأنكما 4 3 عروة،بنهامعنشعبفطريقمن3/

لولها:فقلتأربعا،السفرفيتصليكانتأثهار@ننآ:عاتثةعنأبيه،عن
أيضا.موقوتوهذاعليئ.لقلاإئهاختي،ابنيافقالت:ركعين؟صليت

2/1الرايقهدصب"فيالزيلعيقال البيهقي:يعنيقال-2:ا9
هام...عنشعبفعنكذلكأخرجهثمموقوف،عاثسةع@والصحيح

."اعلمواللهصحيح،سندوهذاانتهى،

2/1الحبير"التلخيص"فيحجرالنقال 1 استنكرهوقد9(603)2
كماتأولتأتهاعروة:وذكرتتم،كانتعالةفإنبعيدة.وصحتهأحمد،

عروةيقللمروايةجمعالتبيئعنعندهاكانفلوالصحيحفيعئماننأول
.@تأولتأثهاعنها:

فهوزياد،بنميرةرفحهحديتكل"المغيرفليأحمد@امال!قوليينالطريقهدا(1)
أحمدلإماماوقولرال@قاطيع.الموقوف@برفعمتهورأكانالمغيرةأنلمعىمنكر،

يحكملادلك@حندما،لحديترلعهليانقتالمغيرةوافقلومايفسر؟مجمل
والوقف،الرفعدياختلافيخهالحديثكانيناوأماعيصموافقلألهبكارت
أعلم.واللهلنكرتصنحكمفلكعندر@حهالمجرةووححما

4ومسلم@ا@90.@هه4،-/2الخلىيأحرجه@2@ 3 / طريقمن)@أم@(5)21
فاقرتركحتان،فرضتماأولالصحةةقالت@ا،عاتتةعنعروفعىالرمري،

3؟عائةبالمالعروةفقلتةالزمرىقالالحصر.صحةوأتمتالنر،صلاة
عثصان.تاولطتأولتقال:



فع@الرالفضتعكللالترقى:للعلل
-

@ا.عائثةالسيدةعنآخروجهمنالحديثهذاصردوقد
3/1النسائىفأخرجه. 2 العلميةط(1914)لهالكرىإ،"وفي2

(06ول@6العلميةط.(5931)المعرفقلأ"فيوالبيهقيالرسالة،ط.(9271)و

نحيم.أبيطريقمنالوعيط.

2/1الدارقطنيةوأخرجه 2ولىالعلميةط.87 ومنالرسالة،ط.(29

1الببهقيطريقه 4 2 الحكم.بنالقاسمطربقمن3/
بنالرحمنعبدصزهير،برالعلاءعنوالقاسهنعيم،)أبوكلاهما:

فقصرمعهوأناىظاللهرسولاعتمرقالت:@ها،عائةعنالأسود،

أنتبأبيقلت:مكة،إلىدفعتفلماوصمت،وأفطرالصلاة،وأتممت

يا@حسنت@قال:وصمت،وأفطرتوأتممت،قصرتاللهرسولياوأمي

عليئعابهوماعانشقه
بنالقاسمرواههكذا9الحدية:الا@بالمعرفةالافيا@بجهقيقال

بنالرحمنعبد@إنموصولصحيحإسنادوهوزهير،بنالعلاءعنالحكم،

عاننقه.اثوكالأسود

عنالعلاء،عنفرواهخالفهما،يوسفبنمحمدأنإلاقلت:

فيكانتالعمرةأنوذكربه،عائ@،عنأبيه،عنالأسود،بنالرحمنعبد
رمضان.

ديالمطروأمصالطرقخرسمنالأنمفلإعلالتعليلمنهيمهمالطريقوهذا

الصحةبتعاموأدللحدين@لقد@جتمىصحيحالأنمةبكللالأدعلمالروالين

كانولر@طاليفحللاصعانثفالسيدةفعلمنهوالسفرثيوالصوم

وأماالسفر،لحيالصلاةو)تمامالصياملأوحبيع،النبيلعلمنثابتأالحديث

علىبهيخشدلالجوارعلىبحمللهذاعاثتهيالمحت"حديثالاخرالحديت

فيلترطولكنديميالصوملهحانزوأيضاالسفر،ميعلاتهالمصليبئأنجواز

لابئهلحروهفالتحيتعاننةأئاع@جاءكمافيهماالفس@نقاقعدمالحالبن

علىأصحاله@اثهرسرلأقرالنيالتفريرلمجيالنأحدالحليتومداعلبئ.نجق

أعلم.واثهنحلها،



-

ثللفع@ئد@لعلللي@لجامع

الرسالة.ط.(2293)والعلميةاط.لم@/2الدارقطنيأخرجه:

إسنادوهومتصليوسف-بنمحمدحديثيعني:لأول-ا@ةالدارقطنيقال

مراهقوهوعليهافدخلعاثةأدركقدالرحمنوعبدحسن،
(1)

قالوكذا@،

4/5المنير!البدرفيإالملقنابنوقالسلف،كمااليهقي متنهليالكن:28

يعتمرلم@أنهفالمئهوررمضان،عمرةفيمحهخرحتعائةكونوهونكارة،

معالتيإلاالقعدةذيفيكلهنبلرمضان،فيشيءمنهنليسعمر،أربعإلا
المعروفهوهذاثالحجةذيفيوفعلهاالقعدة،ذيفيإحرامهافكانحجته،

1الحبير@2/التلخيص"فيالحافظوقال"،وغيرهما...الصحيحينفي 1 1

اتصال@ما،فياختلاتوفيهرمضان،فييعتمرلمجمرفإنهفلكواستنكر@@:(603)

آخطأ".فقدأبيهعنيه:قال@امنقال:ائهالنيسابوريسكرأبيعنولقل

3/1@االأحوذي@اتحفةفيالمباركفوريقال للاحتجاجيصلحلا":04
إسنادط.الدارقطنيحسنو)ن

أحدهما:أمران:الحديث@ا:النقيالجوهر"فيالتركمانيابنقال
الأثباتحديثثبهلاماالثقاتعنيرويحبان:ابنفيهقالالعلاءان

فيقربعنوسيأتيمضطر@،إسناءأنوالثاني:بهالاحتجاجفبطل
"السنن"كتابمنالبابهذا

عنقال:منأنالنيسابوريبكرأبيكلاممن

عائسةعلىدخلاتهالرحمنعبدعنالطحاويوذكرأخطأ،فقدابيه،

كانبأئهيقيدهولمعليها،دخولهالدارقطنيأطلقفلواحتلاممطبحدبالاسذاد

أتهالكما@لأ"صاحبوذكرأولى،لكانمراهقوهو
منها@اسمع

ديححرالنصقلهديساالحافطقالالدارقطي،قولاحتلفوقد(1)
الحبيراالتلخيص"

2/1 1 2(603)"

@يلقاليهالدارتطيتولواخل@1
وتالحسن،إشاءالنا1

أنجمهالمرسلالحللا"لي
2/1"وجنلمحرا@(2) 72.

ليالموحود(3)
4/37الكصالاكنيب" الرححن،عدشيرخصعات@عدأئهك@(46)2

عانثة.علىدخولهقصةيقللموأيضا@هرمنها،يمعلمأتهعلىيصو@

بمعنىأيضأهوبلالاخصاريضضيلاالتهدي@أنفابالدكرحدير



فعوالرالوقفضتحكللالثترقى:لال@لل

3/1@الاعتدالدميزانفيالذهبيقال@قدالأول.الأمرأماقلت: 0 1

5لا بتوثيقوالعبرة@حبان:ابنوكلاممعينابنتوئيقنقلأنبعد(73

8/1النهذيبأ@اتهذيبفيحجرابنالحافظلوظ@حيىإ، 8 0(5455):

أ@أثقاففيالعلاءذكصحجانابنلأنفلك.قولهوسببحبان!ابنتناقض

بنمحمدروايةبسببنلكفذكرالاضطرابوهوالئاني.الأمرأما

قدنعيمأباأنكماثكينبنالفضلنعيمأبيروايةبهاخالفالتيبوسف

فيهصدوقوهوالعرني،كثيربنالحكمبنالقاسمتابعهإذروايته.علىتوبع

.(5455)"التقريب"فيكمالين

فيها:لأنمنكرة،هيبلثاذة،يوسفبنمحمدروايةفإنهذافعلى

أبيبروايةوالعبرةذلك،علىأحديتابعهولمرمضان،فيكانتالعمرةأن
أعلمواللهتابحه،ومننعيم

فإنر@تا،عاسةعنالأسود،بنالرحالنعبدروايةعنالكلاموبقي

1لابنه:"المراسيل"فيقالحاتمأبا 2 دالأسوبنالرحالىعبد":(464)9

منهاإ.يسمعولمصغير،وهوعائثةعلىأدخل

1الكبير!لأالتاريخفينقلالبخاريأنإلا 4 3 / ص(815)5

خىعلام،وأناإفط،بغير@التاعائةعلىأدخلكنتقال:إالرحمن،عبد

فلت:فعلتها؟!نفسهعدويافقالت:صوتي،فعرفتاستأذنتاحتلمتبذا

كمامنهاسمعأئهذكر"لأالكمالصاحبأنكما"،ادخلقالت:أمتاه،يانعم

نفسه.التركمانيابنذلكنقل

أيضأ.منهاسمعأنهعلىيدلماشيبقهابيابنمصنفوفيإ

فيجاءمايعارضلفظهبعمومالحديثهذافإنهذامنالرغموعلى

عمر.ابنحديثمنالصحيحين

2/1الرايقهنصب9فيالزيلعيقال بحديثمذايعارضوقد":92

4/5ال@نير"ابلو"انظر:(1) 26-3 0@



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

ومسلمالبخاريأخرجه
(2)

قال:عمر،ابنعنعاصم،بنحفصعن

اكماقبضهحتىركعتين،علىيزدفلمال@فر،فييث@اللهرسولصحبث

بزذفلمعثمانوصحبتالله،قبضهحتىركعتينعلىيزدفلمعمروصحبت
أشقال@وفىلكغثلقذصتعالى:قالوقدا@عقبضهحتىركعتينعلى
عئمانأنوالصحيحالرواية،هذهفيهكذاةالحقعبدقالانتهى."ح@ة

1الأص.اخرفيأتم
00.

4المعاثهزاد"فيالقيمابنونقل 4 7 /1-4 4 الإسلامشيخشيخهعن8
يكل@اللهرسوللتخالفالمؤمنينأمكانتماباطل،وهذاقال:إتبميةابن

صلاتهم...!.خلاففتصليأصحابه،وجميع
5المنير@4/البدردافيالملقنابنوقال الأكابربعضعنبلغني":30

معهيتتمكيفوقال:اخر،وجهمنالحديثهذاأنكراثهعاصرتممن
@زيدركعتينالصلاةفرضتتقول:وهيوالصحابة،رعاثقصرماهدتها

متأولة@بعدهإتمامهاصحاتمادالسفر؟صلاةوأفرتالحضر،صلاةفي
الجائزين.أحدبفعلالحديثيردوكيفعجيب،إنكاروهذاعثمان.تأولهما

الحضر،صلاةبخلافعليهاالاقتصارجوازفيالفرصلاةأقرتةومعنى
متحتمقا.فيهازبادةنف@

2/1الرابفما@نصب@وانظر. 5/6لأشرات!ا)تحفةو9،2 1،)3966(

28/8المسانيد"جامعو" 5المنير@4/البدرو")241(،5 26-53،0

2/1الحبيرا)التلخيصو 1 3/3المسند"اطرات9و)306(،2 4 4لا5 0،)8

17/4المهرمهإتحاف9و 0 2للأ6 2 .3/7"الغليلإرواءو"0(،5

روىما@لقطع:فيهوقطعأ@رجحرفعانيهومما@تلف@

عنعكرمقاعنالنحوي،يزيدعنأبيه،عنواقد،بنحسينبنعلي

(1)"
5البحارياصحغ 7 / 2،2(11).

لثأ.(68لامسلما2/441لصجح(2)



والرفعالصتعارضلل@ثترك@:للعلل
-

@نلهنولا@كلقروءثبثةبانفسهنيترتصايدآل@طفتت"قال:عباس،ابن

2القرة:1أزحامهن،فئت@تهما@قيبهنن إفاكانالرجلانوفلك(28

فقال:ذلث،فنسخثلاثأ-طلقهاوانبرجعتها-أحقفهوامرأتهطلق

2البقرة1حمتان،ألالنقأ 2 9

6/2نيلثساوا)5912(،وددابوأأخرجه: 1 لهلكبرى"،ا"وفي2

طريقمن7/337والبيهفيالرسالة،ط.(1757)والحلميةط.(5748)

الإشاد.بهذاواقد،بنحسينبنعلي

تهذيبليإكماالتسائيعنهقالواقد،بنحسينلنعليإصناثه@ي

2الكمالا 4 3 / الضعفاء9فيالحقيليوذكرهبأسإ،بهلب@":(4641)5

2الكبير" 2 6 الجرح"فيحاتمأبوعنهوقالعليط،يتابعلا9وقال:3/
6/2لابنهوالتعديعا 3 فيحبانابروذكره"،الحديثضعيف7(:إ9يه1

8/4الثقالط" صدوق9:(4717)التتريهه"فيحجرابنعنهوقال6،0

اونقهومنخالفأتهإلاتضعبمهأوتوثيقهديالعلماءاختلاتوعلىيهمإ.

عباس.ابنذكرمرسلا@ونرواهالذيواضحبنيحيىخالفمه،

1تفسيرهفيالطبريفأخرجه: 1 6 / ط.(3755)والكتبعالمط.4

يريدعنواقد،بنالحسينعنواضحبنيحيىطريقمشالفكردار

مرسلا.بهالبصري،والحسنعكرمةعنالئحري،

واقدب@حسينبنعليلمخالفةةالإرسالالحديثهذافيفالصواب

مه.أوثقهومن

الوجه.هذاغيرمنالحديثهذاوروي

4له:الكبير!،لأالعللوفي(1921)الترمذيأخرجه: 7 0،)081(

2/2كملحاوا لزو@ااسبابأ"فيحديلواوا7/33،3لبيهقيوا79-02،8

83الكما@هتهذبب"فيوالمزيبتحقيقي،(92) طربقمني@.77(81/

.(7663)دالتقريبهثققه"ةومو(1)



-

@لف@ائد@@لعللدي@لجامع

الناشكانقالت:عائثة،عنأيه،عنعروفبنهامعنشيص،بنيعلى
فيوهيارتجعهاإفاامرآتهوهييطلقها،أنشاءماامراتةيطلنوالرجل
أطلفكلاواللهلامراته:رجلفالحتىأكثر،اومرةمائةطلقهاو)نالعدة.

هشتفكلماأطلقك،قال:فاك؟وكيفةقالتأبدأ،اويكولامني،فتبيني

فأخبرتها،عائثةعلىدخلتحتىالمرأةفذهبتراجعئك،تنقضيئأنعدتك
نزلحتى@،النبيفسكتفاخبرتفعجم@التبيئجاءحتىعائثةفسكتت

2البفرة.1"بلحثيتنرلتمل@بم@رنيفإنساكمكتانألظلق"القر@ن: قالت(29

طلقيكنلمومنطلقكانمنمستقبلا،الطلاقالناسفاستأنفعاثة:

الإسنا@ما.صحيححديطهذا"الحاكم:قال

الكبير!التاريخفيإالبخاريذكرهشبيببنيعلىمقال!فيهبلقلت:
8/2 9 9/37"والنعديلالجرح"فيحانمأبيوابن)1،53(،2 1(11 31)

7/6"الثقاتدافيحبانالنوذكرهتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم إلا5،2
الحديثط.لين".(7842)"التقريب"فيعهقالحجرابنأن

دوق@لأبلوقالا:هذا،قولهعلىحجرابنالتحريرصاحباوتعقب

فيحبانابنوذكرهالثقات،منجمععنهروىفقدالحديث،حسن
"لية؟!لملدريفماجرحا،يهنعلمولاالثقاتإ،"

بنيعلىيعتبروالتعديل:الجرحقواعدناحيةفمننظر،فيهوكلامهما

توئيقحبانابنعادةلأنةلهحبانالنبتوئيقيغترولاالحال،مجهولشبيب
أدقحجرابنكلامالعملية:التطبيقيةالناحيةومنمحلوم.هوكماالمجاهيل
هذاحديثي@فيأخطأقدروايتهقلةعلىشبيببنيعلىإنإذوأصح.

4/5عللهفيالدارقطنيذكره@خروحديثأحدهما، روىفقد(427)س7

ابيلنعليعنجد@عنأبي@عنعلي،بنمحمدجعفربنعنحديثا
مرسلأأبيهعنجعفر،عنرووهالذينجعفراصحابفيهوخالفطالب.
ممايعلىفيهماأخطأنالحديث@فهذانطالب،أبيبنوعليجدهنكردود

الترمدي.روايةلمط(1)



@الرفعالوقفتعلىضةلالهضل@لال@لل
-

فبانالأخرى،أخطائهمنعليهأففلمماعداالقليلةاحاديثهمنعليهوقفت

ودقته.حجرابنكلاموصحةيعلىضعفبذلك

كماتوثيقا،يعدلافهذاالثقات.منجمععنهروىفقدةقولهماوأما

8ة"الكفاية"فيالخطيببوبقد أنعلىالحجةفكرلاب"العلميةط.9

اثارأ.نلكعلىوساق"لهتحديلاليستغيرهعنالثقةرواية

فيالسيوطيقالإسحاق،بنمحمدروايتهعلىشبيببنيعلىوتابع
2/1الحوالك!تنوير، عنإسحاق،بنمحمدوصلهعلىيعلىنابعوقد":04

النفسيرأ!."فيمردويهابنةأخرجهمئ@

ليإيسا@هعلىوقفتوفدعنعن،وفدمدل@إسحاقبنمحمدقلت
م@2.كنيرا:ابنتمسبر"

الذينالثقاتمنحماعةخالفنهف@يعلى.ضعفمنقررناهماوعلى

مرسلا.ألهعنعروة،بنهئامعنرووه

11)لموطأ"ا"فيلكمافأخرجه: يةبروا(367)ولليثيابرواية(72

فيالثافعيطريقهومنالزهري،مصعبأبيبرواية(1697)وسعيدبنسويد
5/2@االأم"وفيبتحقيقيوي@721((1277)مسنده 4 /1الوفاء0ط.وفي2

2 5 2ال@1/القرانأحكام"وفي8 2 ا،لمهله:الحديا@،اختلاتوفي3

العلميةط.(4425)لهلآثار!؟واالسننالمعرفةوفي7/333والبيهقي

بتحقيقي،(91)@لنزولاأسباب"فيحديلواوالوعي،اط.(15367)و

الاعتبار!"فيوالحازمي
02 حزم.ابنط.(295)والوعيط.73

ط.(5377)والكتبعالمط.4/521تفسيرهفيالطبريوأخرجه:

الحميد.عبدبنجريرطريقمنالفكر

والطبري)م(،(1192)والترمذيل@4491(،ثيبةأبيابنوأخرجه:

2تفسيرهفي 6 / بناللهعدطريقمنالمكرط.(3775)وال@عالمط.41

بدرش@.



@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

2،ولكثيرإ:ابنتفسيرفيإكماتفسيرهفيحميدبنعبدوأحرجه:

7/4والبيهقي 4 عون.بنجعفرطريقمن4

4تفسيرهفيحاتمأليابنوأخرجه: 1 8 / بنعبدةطريقمن(2206)2

بنهامعنوعبدقأوجعفر،الله،وعبدوجرير،)مالك،

مرسلا.سهأيه،عنعروف

سبيبإ.بنيعلىحديثمنأصحوهذا9الحديث:عقبالترمذيقال

4الكبير@:العلل@افيوقال 7 يعنيمحمدأ-فسألت":(180)0
مرسلأ".أبيهعنهئام،عنالصحيحفقال:الحديث،هذاصالبخاري-
هووالمرسل":(4425)والاثار!السنندامعرفةفيالسيهقيوقال

شبيببنيعلىلمخالفةةالمرسلالحديث:هذافيفالصواب."المحفوظ
عائشق@.نكربدونرووهالذينالثفاتمنجماعة

/36المسانيد!جامعوإ1(،7337)11/516"الأشراتتحفة"وانظر:
2 4 2يا1 17/3المهرظإتحاف9و2(،3 4 2رو4 2 /7"الغليلإرواءو"7(،3
1 61-1 6 2(0802).

الحفظلمزبد@لقطعفبه@رجحوالقطع@لرفعفيهومما@خنلف@

بنعيعنالحسن،عنيون@،عندينار،محمدسروىماو@لضبط:

شيطاناللوضوء@ا@ن@فه:اللهرسولقالقال:ابيعنالسعدي،ضمرة
ا.الماعاوصاوسفانقواولهان،له:بقال

به.دينار،بنمحمدطريقمن(1503)الئاشيأخرجه:

سيئصدوقفهوثيناربنمحمدأجلمنةحسنأنهظاهرهإسادهذا
1البيهقيأخرجه:فقديصح،لامعلولالحديثأنإلاالحفظ 97 / من1
للماءإنيقاذ:كان"قال:يون@،عن@الثوريأنهالظاهرسفيان-طريق

(*70)لتويسها"(1)



والرفعالوقصتعلىضلالهضك@ء:لالصلل

الثوري،خالفمحمداأنيحني:وهذاالماطوسواسفاتقواوسواسأ،
فلوأخرىجهةومنجهفمنهذامحمد،منالإلسادبحملأجدروالثوري

تجهيلإلىيون@عنهعدللماالمتصل-أعي:محفوظأ-محمدإسنادكاد
اعلم.واللهمقطوعا،الحدبثوجعلشيخص

الطربق.هذاغيرمنرويالحديطأنعلى

لترمذيوا)124(،ماجهبناطريقهومن)745(،لسيالطيافأخرجه:

5/1زوائدهفيأحمدبناللهعدوأخرجه: (122)خزيمةوابن3،6

4"الكامل9فيعديوابنبتحقيقي، 97 1/1والحاكم3،/ فينعيموأبو6،2
1/1والبيهقي)7،7(،لاالصحابة@معرفة العلل"فيالجوريوأبن9،7

1المختارقه"فيالمقدسيوالضياء)275(،و(567)المتناهيقه 6 / 4(1247)

1و(1248)و 7 / 1له4 33الكما@هتهذيب"فيوالمزي4(،2 5 / 1يلأ2 57)

1وه/ 0 بنعتيعنالحسن،عنيون@،عنخارجة،طريقمن)كث@4(،0

مرفوعا.بهأبيئ،عنضمرة

2/33الكمالاداتهذيبديالمزينقلإذضعيف،وخارجة 4(5761)

عنالدوريعاسعنونقل"،حديئ@يكتبلا"فيه:قالأتهأحمدالامامعن

ا@طء@فياقسائىعنهوقالكذاب،فيه:قالأتهمعينبنيحبى

لحدبث!.امترود":(174)لمتروكوظوا

فيحاتمألوقالإذخارجة،علىفيهالخطأالعلمأهلبعضوحمل
عنالثوري،ورواهفيه،وأخطأخارجةرواهكذا)031(:إلابنهالعللأ"

أنالحسن.عنيونى،عنالثوري،غيرصرواهقوله،الحسنعنيون@،

فيوقالمنكر!قيالنبيئإلىرفغة"زرعة:أبووقالمرسلأ"،...@النيئ
كعببنأبيحديث)75(:إعقبالترمذيوقالمنكزإ،عنديهو"ا(:هل@

لالأتاالحدبت.أهلعندأوالصحيح(بالقو@،إسنادهولي@غريب،حديث

ضرظبنليحىبلى:الحاكمالصستلوكفيتحر@(1)



-

يالععائد@لعللمي@لجامعى

الحسنعنوجهغيرمنالحديثهدارويوقدخارجة،غيرأسندهأحدانعلم
عدبالقويلي@وخارجةسيء.طالتبيئعنالبابهذافييصحولاقوله،

المباردلما.ابنوضغفهأصحابنا،

1/1الحاكمأنخى 6 لمامحتسبا،افكرهوأنا"الحديث:قبيلقال2

الماء".صبفيالاسوسواسكثرةمنأشاهده

1/1البيهقيوفال بيان،عنالثوري،بروايةمعلولالحديقوهذا7:إ9

غيرفولهمنعبيدبنيون@عنوباقيهمرفوع،غيرقولهمنبعضهالحسنعن

بالقويولي@مسندأ،بروايتهينفردوخارجة"أيضأ:وقال"،اعلمواللهمرفوع،
."أعلمواللهالروابة،في

حديظهذا:(572)عقبالمتناهيةالعلل@افيالجوزيابنوقال

بسندهلم"قوله:"الحسن...كلاممنهودانماخارجةغيريسندهلمغريب

2/6المنير"البدر9فيالملقنابنقالخارجقماغير 0 خزيمةابنمتعقبا0
ونسبهخارجة،ضعففكلهممنه،عجيبوهو"صحيحه:فيالحديثإخراجه

ابنقولمنأحسنيهاعلمولاأفرالصمنالحديثوهدايحيى،الكذبإلى
حديتهيكتبأتهعدي:

الحسن.علىموقوفاالصوابعلىالحديثهذارويوقد
1البيهقيأخرجه: 97 / عنسفيان،عنالوليد،بناللهعبدطريقمن1

فيبالناسيضحكالولهانئدعىالوصوءشيطانقال:الحسرعنبيان،
ا

فيكماحاتمأبوقالإذمرسلأ،الحسنعنالحديثهذاروي
أنالحسن:عنيون@،عنالثوري،غيرورواه":(130)لابنهالعللأ9

تخريجأ.لهاجدولممرسلا@
1/1الأشرا@!@اتحفةوانظر: 4 2/5المنيرأالبدروا6(،يلا5 9،9

2المهرقهإتحافوإ 4 7 / 2المسند"أطرات9و)99(،1 2 3 / 1(67).

طريقصتقدموقدتامفتابحةتاسحه@يناربنمحمد(1)



كعوالرالوقصتدروضلال@ثترك@:لالعلل
=

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

1البيهقيفأخرجه: 97 / بثربنأحمدبنبشرسفلأبيطريقمن1

برمحمدحدئناقال:ناجية،بنمحمدبناللهعبدحدثناتال:التميمي،

أبيعنالتيمي،سليمافىعنكثير،بنيحيىحدثناقال:الأصبحي،حصين
ا@ققو"اللهءسلى:رسرلفالقال:حصين،بنعمرانعنالشخير،بنالعلاء

وشبطانا".وسو@صاللماءفذ@لماء.وسو@س

حصينبنعمرانعنضعيف،بإسناد@خرروي@اوقدقبيله:البيهقيقال

الحديث.هذاذكرثمعبيدطبنيون@عنروينامايعنيمرفوعأ-
أبيابننقلفقدكثير،بنيحيىفيهضعيف.الإسنادوهذاةقلت

2"والتعديلالجرح"فيحاتم 4 / فيه:قالأتهمعينبنيحيىعن(75لا9
الكذب،بتحمدلاكان@@فيه:قولهعليبنعمروعنونقلعي@ه،@

فيه.قولهمازرعةوأبيأبيهعنونقل"،والوهمالغلطبكئيرويحدت
فاهبالحديث،ضعيف@@فيه:قولهأبيهعنونقل"،الحديثضعيف@

جدأ".الحدبت

مأ.7لاالكبير"السنناختصارفيالمهذب"وانظر:

وموقوفا،مرنوعاعنه@لحديثفيرسعلى@لر@هي،يختلفوقد@

ى@خرقرائنتافيلكنمرفوعا،رو@همنورايةعنها@ئر@لرو@يةونكون

زياد،ابيبناللهعببدرواهمامثاله:الحديث،فيالوقفترجيحعلىتدل

جعلإتما@ا@جده:ال@هرسولقالعائة،قالتقال:القاسمسمعتقال:
(@دنهذكر@لإقامة@لجمار،@رميو@لمرور،وبالصفابالبيت،@لطو@ف

وأحمد)45551(،ثببةأبيوابر)829(،راهويهبنإسحاقأخرجه.
6/6 1و4 (40لامكقاأخبار"فيوالفاكهي)4581(،والدارمي3،9

14)و )@مأ،محجمهفيوالإسماعيليبنحقيقي،(2738)خزيمةوابن1(،2

احم@روابةلمط(1)



لد@الفعا@لعللمعفيلجا@

1/4والحاكم 5/1والبيهقي5،9 4 ط.(4081)له"،الإيماندشعبوفي5

الئوري.سفيانطريقمنالرشدط.(3787)والعلمية

أخبارفيإلفاكهيوا)209(،لترمذيواا(،لععهثاودأبووأخرجه:
2يهخزيمةوابنلهأ،57)الجارودوابن)2241(،"مكة 73)(1)

(2لمه2)و

يونى.بنعشىطريقمن528/5@الكامل1فيعديوابنبتحفيفي،

1/5والحاكمبتحقيقي،ل@372(خزيمةابنوأخرجه: والبيهقي9،4
1 4 5 / مكيطريقمن5

(2)
إبراهيم.بن

2لطخزيمةابنوأخرجه: زائدة.أبيبنيحىطريقمنبتحقيقي(73

القطانسعيدبنيحيىطريقمنبتحقيقيل@372(خزيمةابنوأخرجه:

بنويحيىزائدة،ابيبنويحيىومكي،وعيسى،)سفيان،خمستهم:

مرفوعا.بهزيا@أبيبناللهعبيدعنالفطان(سعيد

.@حجحسنيطحططوهذاالحديث:عقيبالترمذيقال

يخرجامهولمالإسنادصحيححديثل@ذاالحاكم:وقال
ذكرهالقداح-وهوزياد-أبيبناللهعبيدفيهالحديثهداةتلت

ابنذكرهكماسعيدبنيحيىعنهوقال(2الاالصغير،الضعفاء"فيالبخاري
5"الكامل1فيعدي 2 8 بنيحيىوقالبذاكإ،يكنلموسطا،كان5:9/

القداحزيادأبيبناللهعبيد@الدوري:برواية(376)تاريخهفيمعين
ضعيف

()
1/2@العللفيالجامع"فيحنبلبنأحمدعهوقال"، 2

الموضع.مذافيالمخعر@المختصرعلىتعليقيبدبلاراجع(1)
الم@تدثي(2)

/17المهرظإتحاف"انظر:خطأ،ومو"إبراهيمبنةالحاع!د

زيا@أبيبناللهعيدعىالمرفوعةالروايكبقيةليحريمةابنأثوجهاالروايةهنه(3)
يوقف@كانسحيدبنيحىأنوسيأتي
تساملهم.منوالحاكمخزيحةوابناقرمديلكتصحيح

3الكما@هتهنيب"عنميأبانبنوجحعرعالحبنمعاولةروايةفيقالوكدا)مأ 5 / 5
حاشبةمع(4224)



فعوالرالوقفضتحكللالهضقى:لالعلل
-

6المجروحين!"فيحبانابنعنهوقال"،بأسبهدلي@:(1421) 6 / ة2

الحفظ،رديوكانعليصيابعلابمامحمدبنالقاسمعنينفردممنكانإ

زيجوفلابه،انفردمايقبلالذيبالحالالإتقانفييكنلمالوهم،كير

حجرابنالحافظلخصوقدالئقاشه،فيهاوافقبماإلابأخبارهالاحتجج

حفظيكونهذافعلىبالقوي!لب@"فقال:(4292)التقريبه"فيأقوالهم

بناللهعيدلهانفردمماالحديثوهذاانفرد.إذابهيحتجفلاسيئأ،اللهعبيد

أحدفلكعلىيتابعهولممرفوعا.عائثةعنالقاسم،عنزيا@أبي

موقوفا.زيا@أبيبناللهعبيدعنالحديثهذا@روي

بناللهعبيدعنعيينقماابنطريقمئ)51،،3(شيبةابيابنفأخرجه:

موقوفا.بهعالتععنالقاسم،عنزياد،أبي

الضعفاء"فيالعقيليأخرجه:فقدالموقوفقعروايتهعلىتوبععةوابن

1الكبير" 1 9 موقوفأ.القطان-وهويحيى-طريقمن3/
زيادأبيبناللهعبيدعنعاصم،أبيعنا(مه3)الدارميوأخرجه:

عنالمرفوعاستنكرفكأنه@يرفعهكان"عقبه:عاصمأبووقالموموفأ.به

عبيدالله.

ليماالحديثمناليادرأبيبنا"عدتابععمربناللهعيد@@قائل:يقولوتد(1)

13/2الغربو@ك@2ك@-ا/11لغدادالتاريخفيالخطبأخرجه. وص3،6

4اللاعاأعحملحسيرفيالدمبيطريقه 4 6 / ولي1،7
1له"،الحعاظتدكرة" 1 1 3 /3

الفيضبنأحمدلنصمدحدتناقال.النعيمي،أحمدسعليأخبرنيقال:

برالحينححتاقال:الغضاتري،الحميدعدب@عليحدثاةقالئقفالأصبهاني

بىاللهعدعنالثوربمفيانعنالئمري،بنبئرحدثاةقالال@رصزي،الحن

@رثرعأ.لهعانثة،عن3،القاعنعر،
عنرعواله.الغصاتري،يهأخطاائادمتابحفلشتمذهالأمر@نحقيقةوفي

أصحابرواههكدابهعانئضعنالقامم،عنزيا@أبيبنالهعيدعىالنور@ة

تخىسب.مركماعهاثوري

علىمكناالحصانريرواهغري@حديتالرمواسطيتهذاعقي@اشطيبتال

رراهكفلكالقاسم.صزيا"أبيبناللهجدعنالوري،عنوعوابه:الخطأ،

نحيم،.وأبووكغ



يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

/11الأشراشهداتحفةفيالمزيذكرهالثوري،سفيانأيضا:وتابعه
06 9(75331).

ولمالله،عبيدعنسفيان@عنقتيبة،بنسلمقتيبةأبوورواهوقال:إ
يرفحه

فرواهسفيانعنتفردقتيبةبنسلمأنفالظاهرالثوري،سفيانرواية
هؤلاءوروايةيوسف،بنومحمدنعيم،وأباوكيعا،وخالفموقوفا.عنه

سلم.روايةمنوأرجحأقوى
أبيبناللهعبيدعنرووهالرواةمنخمسةفمانتقدم،الذيوخلاصة

موقوفأ.والقطانوالئوري،عيينة،بنسفيانعهورواهمرفوعا.زياد
عنها:يجابأنيمكنالموقوفةوالروايات

علىيدلصنيحه،منكانالحديثوقفأنفالظاهرالقطانروايةاما
11/06الأشراشهتحفةفيإفالالمزيانذلك دحرواه:(17533)9

حفصأبوفأخبرهعائئقعقولمنفجعلهالله،عميدعنسعيد،بنيحيى
يحدث@اللهعبيدسمعتقديحيى:فقالعاصم،وأبيداو@اسبقولالفلاس

أهاجمما.ولكنيمرفوعا،
عنالرواةأشهرمنئلاثةخالفسلماأنتقدمفكماالوري:روايةأما

الطريق.هذامناقسةوتقدمتالثوري،

روايةتكونالجماعةرواياتمعفبمقارنتهاعيية،ابنروايةبقيت
نذهبأننايعنيلاقدمناهمافإنبيناه،الذيهذامنوبالرغمأرجحالجماعة

فبهتكلمال@هعيدلأنثضعيفإسنادهوبلثالمرفوعالحديثتصحيحإلى
عنروايتهفيوتكلم"بالقويلي@"الحافظ:عنهفقالالعموم،حيثمن

التمععبيدروايةفيحبانابنذكرهالذيوالقاثحالخصوص،وجهعلىالقاسم

@عليه..يتابعلابمامحمدبنالقاسمعنينفردممنداكانةالقاسمعن

ثيء،علىاقففلممتابعأ،لهأجدأنجهدتوقدهذا.حديثنافيشخص
هذا.حدثهبضعفنقطعتجعلناالقاسمعنروايتهوفياللهعبيدفيفالكلام



والرفعاليخفضتعكلةرلخشرك@لالعلع
-

الله.عبيدطريقغيرمنموقوفارويهذاحديثن@انغير

11/06"الأشرافداتحفةفيالمزيقالإذ أبوالرواه:(17533)9
هذاأنإلا@القاسم...عنمليكة،أبيابنعنجريج،ابنعنعاصم،

عنعن.وقدمدلسجريجوابنمعلق،الإسناد

موقوفا.عائثةعناخروجهمنجاءالحديقوهذا

19)الرزاقعبدفأخرجه: من(332)مكقمالأأخبارفيوالفاكهيلم@،6

جريج.ابنطريق

المعلم.حبيبطريقمن(1423)مكقماأخبار"فيالفاكهيوأخرجه:
عنربع،ابيبنعطاءعنالمعلم(وحبيبجريج،)ابنكلاهما:

موقوفأ.بهعاثة،
جريجفابنالمرفوع،زيادأبيبناللهعبيدطريقمنأصحالطريقوهذا

عنعنتهلأنمقبولة.هناعنعنتهأنإلاعنعن،وقدمدلساكانوإنوهوتقق@

السماع.علىمحمولةعطاءعن
3"التهذيب@اتهذيبفيحجرابننقل 5 5 / عنسعيد،بنيحيىعن6

قالقلت:إفا@قال:جريجابن
(1)

أقللمند@منه،سمعتهفأناعطاء،

توافقالروايةهذهإنتمتقدم،كماالمعلمحبيبتابعهثتوبعأنهكما

الموقوفة.زيادأبيبناللهعبيدرواية

علىتعليقيفيقلتلذاخطأ،المرفوعةاللهعبيدروايةتكونهذافعلى

وشلهاومحمسا@عخشسلانضادو@ما)عنمابمنزلةتأتي)قال(أدمدا@ليل(1)
أوفلان،وفثرلحلان،الروىةاثلفاظبهاصيلحئركدلكالجمهور،عند)أن(
تحت@للاالتيالصريحةالصيغأما@الصيغمنويخرهافلاد،حتأوفلاد،ذكره
لنا()قالرل@أ)قالو)أخبرن@أو)أخرنا(و)حدئن@أو)حدثنا(فهيالسمعإلا

أنإلاعدالسساعالصىصحةالألماطمنوغيرماولنبان@أ)أنبانا(و)سمعنا(و)سمحت(و

صريحةألفا@ومناكالمن.هذاجهابدةليهكمااللمطةتلكخطأعلىدليعيدل

علملله(واولئتما،)أخبرت(و)ختفت(مثللانقطعبا



-

@لعمالدي@لعلل@لجامعفي

لضعفةضعيفإسنادهالمرفوعة:اللهعبيدروايةعنالمختصر@محتصر"

معلولهذافحديئهالحديث،هذابرفعنفزدوقدزياد،أبيبناللهعبيد

القاسم.عنالجمرواهكماالصحيحهووالوقفبالوقف،
11/6@الأشرافاتحفة"وانظر: 9 /17"المهرةولأإتحاف)33571(،0

4 6 5(22627).

رواهماالوجهان:ويصحوفاومودمرفوعأرصيماومثال@

صالح،أبيعنمريم،أبيبنمسلمعنمالك،عنوهب،بناللهعبد
جمعةكلفي@لناسأعمال@اتعرضقال:التبيئ-@يلى،عنهريرة،أبيعن

بينهعبداالامؤمن،عبدلكلفيغفرالخمبس،ويومالاثنبنيوممزتين:

يفيئاإحتىهذين@و@ركوا،@تركوا،فيقال:4،شحناأخيهوبين

8/1مسلمأخرجه. بتحقيقي،(2120)خزيمةوابن3(،يلا(2565)2
1التمهيد!@فيالبرعبدوابن)7665(،حبانوابن 5 7 / 1و5 بالإسناد5،8

أعلقدأتهإلامتصل،لاسناثهثقاترجالهالصحة،ظاهرهإساد
موقوفأ.مالكعنرووهقدالموطأ-رواةمالك-أصحابإنإذثبالوقف

الليثيبرواية(2643)الموطأدا"فيفالحديث
(2)

ابيبرواية(18)@او
سعيدبنسويدلرواية(6)ممهوالزهريمصعب

(3)

عنمالك،عنرووهئلائتهم

عليه.موقوفاكلامهمنهريرةابيعنصالح،ابيعنمربم،أبيبنمسلم
وأماا(:ا..)كلثهسه@-10/87"العلل"فيالدارفطنيقال

مالك،عنواختلفأن@،بنمالكفرواهعنه،فاختلفمريمأبيبنمسلم

مسلم.روايةلفظ(1)
ويوممرتين.جمعةكل"باللمظ:الحديثجاءالليثيبروايةالالموطا"في(2)

الأخرى،الالمرطأ!رواياتليموجودمابؤالمتن؟فيسقطولمله"الخميس.
الحمي@اويرمالاتين؟يومةمرتينحمحة@لمو.النمهيده@ديمحيدوما

.(1799)قهالنما@برواباتهالمرطاديأكما(3)



لرفعواالوقفضتمكلرل@ضك@:لالعلل
-

عنصالح،أبيعنمريم،أبيبنمسلمعنمالد،عنوهب،ابنفرفعه

لنالرحمنوعدبحى،بنويحىالقعنبي،وخالفه.@البيئعنهريرة،أبي

هريرظ.أبيعلىموقودامريمأبيبنمسلمصمالك،عنفرووهالقاسم،

1المهيدلما9فيالبرعبدابنوقال 5 7 يح@ىبنيحيىروىهكذا":5/

وجمهورهمالموطأ""رواةعامةوتابحههريرة،أبيعلىموقوفأالحديثهذا
هذا..بإسناثهالنيئ-سرإلىمرفوعأمالكعنوهبابن@رواهذلث.على

تويفهو@)تماهريرة،أبيمنرأيايكونأنيجوزلاومثلههذاأنومعلوم
لاهذامئللأنالعلم.منمنزلةوأدنىفهم،أقللهأحدذلكفيلكلا

عنمالكأصحابأجلمنوهووهبابنرواهوقدفكيفبالرأي،يدرك

وجوط.منمردوعأييرالثيئعنصرويمرفوعأ.مالك

أبضا.علبهواختلفعيينةابنعنالحديثرويوفد

لماالإيمانشب"فيالبيهقيطريقهومن)579(،الحميديفأخرجه:

الرشد.ط.(0362)والعلمبةط.(6627)

8/1مسلموأخرجه: عمر.أبيابنطربقمن(3يلا(2565)1

أبيلنمسلمعنسفيان@عنعمر(أبيوابن)الحمبدي،كلاهما:
مرة.رفعهقال:هريرةأبيعنصالح،أبيعنمريم،

10/8"العلل"فيالدارقطنيقال ابنعنغيرهوقال"ا(:دك@س9

موقوفأا.عيية
ط.(6627)و(0386)الإيمان!شحب"فيالبيهقيأخرجه:قلت:

قال:نصر،بنسعدانطريقمنالرشدط،(0362)و(3577)والعلمية

موقرفا.نفسهبالإشادعيية،بنسفيانحدثنا

8م@-/10العللا"فيالدارقطنيقال عنواختلف"ا(:لمه3س9

أبيعنمريم،أبيبنمسلمعنعييت@ابنعنالحميدي،فرواهعيينة،ابن
فردعهموقوفأ،عيينةابنعنغيره:وقالمرة.رفعهأتههريرةأبيعنصالح،

مريمأبيبنمسلمعنسبرة،أبيبناللهعبدبكرأبو
@.



=

يالفمائد@لعلللحي@لجامع

فيوقالسفيان،عنعمر،أبيابنعنمسلم،@رواهالبيهقي.قال

.@الحميديقالهوكدلكمرفرفعهالحديث:

سبرة.أبيبنأبو@كرالحديثرفععلىوتاسعهما

تاد:سبرة،أبيبنبكرأبيعن(7915)الرزاوعداخرجه:إذ

مرفوعأ.بههريرة،ابيعنصالح،أبيعنمريم،أبيبنمسلمأخبرني

أحمد:وقالالبخاري،ضغفهالحديث،متروكسبرةأبيبنبكروأبو

بنيحىوقالالمدينته،أهلممتيلاكانةأبو@اودوقال@ا،الحديثيضعكان"

الاعتداالاميزانفيإكما"@امتروكالشائيئ:وقالبثميء@ا،حديئ@السمعين:إ

5 0 3 /4-5 0 1لا4 0 عالم":(6525)الكاس@ه"فيالذهبيوقال2(،0
."ستروكلكنهمكثر،

عليه.واختلفعتيبةبنالحكمصالح:أبيعنالحديثوروى

8لأالعلل1فيالدارقطنيعندالقاسمبنالغفارعبدعنهفرواه 9 / 1 0

مرفوعأ.هريرة،أبيعنصالح،أبيعنالحكم،عنا(م@4)

صالح،ابيعنالحكم،عنشعبقماعنرواهالسكنلنيحيىأنإلا
بنوعمروومعاتبدل،وخالفهبه،@،الثبيئعنسعيد،وأبيهريرةأبيعن

ابيعنصالح،أبيعنعتيبة،بنالحكمعنشعسة،عنفرووهمرزوق،
موقوفأ.بهسعيد،أبيأوهريرة

فيالدارقطنيعندكماالأعمش،أيضاعالحأبيعنالحديطوروى
10/8"العلللا منكعب،أوهريرةأبيعنصالح،أبيعنرواها(ولل@9

قوفأ.صقوله

هريرةأبيعنعنصرافعبنالمسيبصالحأبيعنالحديثصروى

قوفامو

مملقة.وجميحهاا()ممع@سمه/1الالعللأ،فيالدارقطنيدكرهاالطر@مدهعامة(1)



@الرفعالوقفتحلىضةللهضل@ول@لل

10/8العلل،"فيالدارقطنيقال وقفهومن9الطرق:لهذهذكرهعقب9

أسندمه.ممناثبت

نجارلاصحيحبطريقكروالنبيئإلىالرفعثابتالحديطقلت:

طريفهوص)62202(،جامحهمعمر@يالحدبثأخرجفقدعليه،

47)الرزاقعبد حبانوابن6(،)ممثلأيعلىوأبو2،هلأ/2وأحمد1(،9

برواية(1897)والليثيبرواية(2642)الموطا"دافيمالكوأخرجه:

2/4أحمدطريقهومنالزهري،مصعبأبي 0 لأدبا9فيوالبخاري4،6وه0

5للاحبانوابن)53(،(2565)8/11ومسلم1(،14)المفرد@ 66)

.(3523)لبغويوا)8665(،و

2/38وأحمد4(،032)لطيالسياوأخرجه: وهيب.طريقمن9

2/3أحمدوأخرجه: )0471(،جهمابنوا)1571(،رميلداوا2،9

@لمزيوابتحقيقي،(305)لهدا،ئللشمااوفي!(747)مذيلتروا
ي

ياتهذ9

رفاعة.بنمحمدطريقمنم@803)308/6@الكمال

حبانوابن2(،230)لترمذيوا)53(،(5652)8/11مسلمخرجه:وا

محمد.بنالعزيزعدطريقمن(5663)

8/1مسلموأخرجه: الإبمان!ثب9فيوالبيهقي)53(،(2565)1

جرير.طربقمنالرشدط.(3578)والعلميةط.(1386)

عوانة.أبيطريقمن(4916)ثاودأبووأخرجه:

14/3بغدادأتاريخ@فيوالخطبب)1665(،حبانابنوأخرجه: 1 4

4الغربط.وفي 6 2 / 1 الله.عبدبنخالدطريقمن6

الحلمية،ط.(2ما)اوالفلاخط.(3061)الجعدبنعليوأخرجه:

3/3بغداد،تاريخ@فيالخطيبطريقهومن 6 عن4/7،9الغربط.وفي4

مطرف.بنمحمدكسانأبي

بنالعزيزوعبدرفاعة،بنومحمدوومب،ومالك،)معمر،تسعتهم:



-

@فد@لف@@@لعللفي@لجامع

عنمطرت(بنومحمدالله،عبدبنوخالدعوانة،وأبووجرير،محمد،

سهيل
(1)

مرفوعأ.بههريرة،أبيعنصالح،أبيعنصالح،أبيبن
أبيعنالصوابوهوفيهااختلافلامرفوعصحيحطريقوهذا

أعلم.واللههربرة،
مرنوعأ.هريرةأبيعناخروجهمنالحديثرويوقد

أبوأخبرنيقال:الجعد،بنعليطريقمن(3524)البغويةأخرجه
يقول:هريرفأباسمعتقال:فراهيج،بنداودسمعتقال:مطرفغثان
فذكره.جم@،اللهرسولقال

."حسنإساده"وفال:الكتابمحفقعلبهعلق

رجوعيفعندالبغوي،علىانقلبأواختلطقدالإسنادهذالعلقلت:
إسنادفيهإتماالإسناد،وهذاالمتنهذافيهأجدلمالجعدابنمسدإلى

أبيبنسهيلحديططريقتخريجفيسالفأذكرالذيوهوالمتنلهذااخر
بنسهيلعنمطرت،بنمحمدغسانأبيعنالجعد،ابنرواهفقدصالح،

مرفوعا.بههريرة،أبيعنعالح،أبيعنصالح،أبي

(3060)الحديثهذاقبلمسندهفياخرحديئأالجعدابنروىوقد

قال:هريرة،أباسمعتقال:فراهيج،بنداودسمعتقال:غسان،أبيعن

منسو@رفيماصلاةألفمنخيزهذا،مسجديفيملا@ب@:اللهرسولقال

إلا@لمسجد@لحرلم@لمساجد
الأعمالرفعحديثإلىالبغويعندانقلبالحديثهذاإسنادفلعل
مطرشهغسانأبوفقال:إغسانأبياسمفيأخطأقدالبغويوأنخصوصأ،
أعلم.واللهمطرف،بنمحمدأتهوالصواب

9/1"الأشراتتحفة"وانظر: 6 1ال@2 /9و(12702)الهه/9و(26
41/5المهرقهإتحافو")64721(،و(12744)اط 3 0(18162).

صالمحه.أبيبن@سهلالصر.طالجحد!ابنالصدمطبرعفي(1)



والرفعالوقفضتعكللال@ضك@.لالملل
-

كتبكخلوخاصةلقرائن@لموقوت@لحديثبنرجحوفد@

عنعصامبناحمدروىمامئاله:@لمرفوعة،@لرو@يةمن@لمتقدمين

عنالزبير،أبيعنالئوري،سفيانحدثناقال:الحنفيبكرأبي

الجنب،ولا@لحاثضالمر@ةيضزلا"لمج@:اللهرسولقالقال:جابر،
."@لر@سلنض@لما@بلغ@ذاشعرها،تنقضلا@ن

1/2عوانةأبوأخرجه: 6 المحدثي@طبقات9فيالثيخوأبو)229(،5

1/1أصبهاندهأخبار@فينعيموابر)532(،بأصبهانعه 2 0

2/2و 4 طريقمن1
الإسنادبهذاعصام،بنأحمد

(3)

2والتعديلادالجرحليحاتمأبيابنعنهقالكير،المجيدسعبدابنمو 3 / 2

المحذتيندطقاتفيالتخأبووقالصدوش@،تقةوموعنه،كتبنا"ةا(الا
1أصهاناأحبارفينحيموأبو)5+(،4وللاعبهان، 1 9 / انقت،منكادة1

الحليت.مقبول

الالتقربثففه"ومو"البصرياللهبمدبرالمجدعدبنالكير@عد@امسه4

منالمطحوعفيأنإلا
2أصبها@اتارلح" 4 1 / بنأحمد"الإماتفيحاء2

لكرألوالصويرال@لمي@سىلنمحمدبنالحسشبنحمدحدثناعصام،

لنحمدةتحمفقد(3وهلاولكنمكدا،الدميبكرأبياسمكان"الحنفي

فيكادرلماخطا،وموالاسا@فيالصولحيالسلمي@وسىب@صمدب@الحين
لكرأليوبينعصامبنأحمديرالإسنادفيالمحققفاقح@هللسخطوطةالحاشية

عنهيرويولاالثرري،عنيروولمالحفي،بكربألييكنىلادهماالحنفي،

ط.ك@24بغداطلتاريخليكما@12)شةوفاتهلأنوذلثعصام،بنأحصد

9/14ودالمتظم!الغرب، 4 دطبقاتالظرمأ272)مةعصامبنأحسدووفاة0

سمعيكودأنيعقل@لا13/14البلاعاأعحمولحسير)532(،/3"المحذثن
م@

المجدعدبنالكبيرجدموأنتاهالذيمناالروايةعاحبالدفيبكرأبوبل

2لاسةالتوفى نميمأبيروايةالعب@رتمنهبقحامعلىالاخروالدليلمأ،0

1/1التانية 2 دكرثونالحنيالكرأبوحدناقال.عصام،بنأحمد"قال:@ذ0

الاسم.مذا
2/2الحديثعقبلعيمأبوتال مافاأثريولاعصام،بناحمدمن@والنك:41

سقط.الحبارةفييكونأدإلاالحبارتبهنهيعني



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

سدل@أثهإلاصدوقشهالزبير@أبيسوىثقاترواتهحدي@هدا
بالوقف.الحديثأعلوقد

@يرجبابنقالفقد
2/1"الباريفتح" 1 ابنبهتفزد"الحرمين:ط.0

وهوموقوفا،جابرعنالزبير،أبيعنرويوقدمكر،ورقعةالحنفي،

أصخ
الموقوف.الحديط

خالدأبيطريقمن(1152)والدارميمأ،.7)شيبةأبيابنفأخرجه:

قال:جابر،عنالزبير،أبيعنأرطاةبنحجبمعنالأحمر

ينقضان.ولارؤوسماعلىالماءيصبانوالجبالحائض

الحفظسيئالأحمرخالدأبوةالأولىعلتان:فبهالموقوفوالحديث

وانظرأوهام،وصاحبأرطاةبنحجاجوالثانبة:أوهام،وصاحب
الذيماأدريلالكن(29ولا(217)الإيهام!ك@"كتابيفيترجمتيهما

لمطريقاهناكفلعلالموقوفة،الروايةيرجحئحئتل!رجبابنالحافظجعل
ثماللفظ،حيتمننكارةمنيخلولاالمرفوعفالمتنهذاومععلي@نقف
القديمةوالمسانيدالستةالكتبأصحابمنالمتقدمينالأئمةإعراضإن

وعدمنكارتهاعلىأمارةالمرفوعةالروايةهذهنخريجعنالمحتمدةوالكتب
اعلم.واللهأشبه،هذامثلفيوالوقفصحتها،

3/3المهرظإتحاف9ةانظر 6 4(3212).

رو@همنلكثرةالوقف@رجحوالرفع،الوقففيهتعارضومما@
غبهروالنبيأنعمر:ابنعننافع،عنعمر،بناللهعبيدروىماموقوفا:
قبل@اوالمغربالمشرقبين@ما@قال:

مقبرلة.جابرعنوععنته(6291)داققريه(1)
.(2547)الؤب"يخطئاصلوق،"الأرلي.جانمليمادسرمر(2)
.(1االهالتفرب"والنلب@االحطايخرص@و@،وهر.(3)
اللمظ(3



كعمالرالوقفضتمكلرلثترقىةلال@لل
-

1/2الدارقطنيأخرجه: 6 وليالرسالةط.(1060)والعلميةط.9
2/3لهالعللإ،9 داتفسيرفيكمامردويهوابن1/50،2والحاكميكا(،س2

1كثير":ابن 9والبيهقي9،0 / حدثنافال:يوسفبنيعفوبطريقمن2

نمير.بناللهعبدحدثناقال:أيرببنشعبب

2/3"العلل@@فيالدارقطنيوأخرجه: بنحجاجطريقمن)@ا(س2

سلمة.بنحمادعنمنهال،

الإسنادبهذاعمر،بناللهعبيدعنوحماد(نمير،)ابنكلاهما:

بنشعيبلإنالشيخين،سرطعلىصحيححديثهذا"الحاكم:قال

أسندمه.وقدنقة،أيوب

3/6"الباريفنحفيارجبابنوقال غبر@ا@رقغهةالحرمينط.2

علىوقال:فصححه،الحاكموأماالحفاظ.منويخرهالدارقطنيعندصحيح

قال!.كماولي@شرطهما،

العمري،عمربناللهعبيد@رواهفيه،نافععلىاختلفالحديثهذا

إلاسلمة،لنوحمادنميرابنطريقمنمركمامرفوعافرويعليهواختلف

خولفا:أثهما

التوري.سفيانطريقمن(3633)الرزاقعبدأخرجه:

آسامة.أبيص(7501)سيبةأبيابنوأخرجه:

الجراخ.بنوكغعن(7509)شيبةأبيابنةوأخرجه

2ويلاالعلمبةط.(2405)مسندهفيالجعدابنوأخرجه: ط.(49

شريك.عنالفحح

9البيهقيوأخرجه: / القطان.سعيدبنيحمىطريقمن2

."يون@"كنيرا:ابنتمسير@مطوعفي(1)

2لالنقريبهلهايدل@اصدو@،"ومر.(2) 79)

لماياركعنوالنرقيجكعقالمغرتحعلتبثا"ملسة:بنحمادروالهلفظ(3)

بينهماقلته.



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

6/1التمهيد"9فيالبرعبدالنوأخرجه: 9 تدامة.بنزائدةطريقمن6

لفطان،اويحيىوشربك،ووكيع،ض@أساوأبوالوري،)سفيانستتهم:

منلهعمر،عنعمر،ابنعننافع،عنعمر،بناللهعبيدعنوزاندقأ

المحفوظة.هيالجماعةروايةتكونوبهذاقوله

الرفع.علىتوبععمربناللهعيدأنإلا
1/2الدارقطنيأخرجه:إذ 7 الرسالة،ط.(1061)والعلميةط.0

1/2والحاكم بنمحمدعنهارون،بنيزيدطريقمن2/9والبيهقي0،6

به.@،التبيئعنعمر،ابنعننافع،صمجبر،بنالرحمنعبد

مجبر.بنالرحلنعبدبنمحمدو@نتهاتصح،لاالمتابحةوهذا

رواهحديثعنزرعةأبوشئل9:(528)لماالعلل"فيحاتمأبيابنقال

ابنعننافع،عنالمجبر،بنالرحلنعبدبنمحمدعىهارون،بنيزيد
زرعة:أبوقالقبلئدو@لمغرب@لمشرقبينالماةقالئهاعطالنبيئعنعمر،
موقوفأ"عمرابنحديثالحديثوهم.هذا

المجبربنالرحمنعبدبنمحمدورواه@الحديث:قبلالحاكموقال
مسندأ".ه@عمرابنعنثمة،وهو

عمر".بناللهعبدعنجماعةأوقفهقدصحيححديثهذا"عفبه:وقال

ابنبهتفزد":2/20الخلافياشهمختصرفيإكماالبيهقيوقال
قدامة،بن@زائدةسلمة،بنحمادالجماعة:روايةوالمشهورالمجبر

طمحققأنإلاعمرابنعلىميقوفةجا"الحلسيةطليالجعدالنرواية(1)

الصواب،وهوب@نالهاش@:فيوقالمحكوفينبي@عمراعنوصعإالفحح
3-2/31العللا"فيقالاللارتطنيأنعلماأعلم.والله 2

لفرواهلا(.اس
عمر،عنعمر،ابنعىصمع،عىافصعدعنوشريك،القطادسحيدبنيجى
@الخطا@عمرسعلىموقوفةشريكروايةفححلقولمه

عليه.موقوفاعر@عنع@ر،النعنالحماعةررايةحاع@(2)
بنيحقوببالتانيوتفزدمجبر،ابنلالأولتفزد@ةقال2/9الكبرى!السن"ودي(3)

الحلايا.يرسص



@الرفعالوقفتميرضةللثترك@ول@لل

عنعمر،ابنعننافع،عنالله،عبيدعنوغيرهم،القطانسعيدبنويحيى

قولها.منعمر@ه

مرفوعة.أنهاتقدمفقدسلمةبنحمادروايةأما

وهرمجبر:ابنعنبقولهالحاكماعتمدشيءأيعلىاثويلاقلت:

وقالبسيءإ،لي@معين:إبنيحيىعنهقالفقدبثقة،لي@بلتقة؟!

وامه،"زرعة.أبروقالعنهلأ،سكتوا@البخارئ:وقالضعيف@ه،"الفلأس:

6@ه@1الاعتدالميزانةانظرمتروك.وجماعة:النسائيوتال 2(7839).

شيء.لاالمنابعةهذهفنكون
الوقف.علىتوبععمربناللهعبيدأنكما

9البيهقىفأخرجه: / ابنعننافع،عننعيم،أبيبننافعطريقمن2

إفاقبلةوالمغربالمثرقبينماقال:ز@الخطاببنعمرعنعمر،

البيت.قبلتوجهت

9النفي!الجوهر"فيالتركماليابنقال أمرر:ثلاثةفيه":2-11/
الحديث،فيبثيءلي@أحمد:فيهقالنعيمأبيبننافعأنأحدها:

هوتال:أتهالساجيعنهوحكى"الكامل1فيعديابنعنهحكاه

ابنعنهفرواهلافععلىفيهاختلفالأثرهذاإنوالئاني:منكر.حديث

الموطأ@"فيمالدورواهمر،كمانعيمأبي
(2)

قال.عمرأنةعنه

الجهةطلببهيرادأنيحتملالبيت،قبلتوجهتإفاقوله:والثالث:

المئرقبينماقرله:وهوالكلام،اوليخالفلاحتىفلكعلىفيحمل

.@قبلةوالمغرب

عليه.واختلفالسخياني،أيوبنافععنورواه

(1)8/3 1 أرجو"القلىئ:الرحصعدوهو@يم-ابيب@لافععىعدي.ابنوتال0
تقته،ةالقلىئلعيمأبيلندلافعقال.أئهسي@لنيح@عنونقللجه،بأسلاأنه

@هالقرا@ليئت@،صلص")س.7(.الاتقرس@فيحجرابنعظوقال

مالكطتتخريجياتي(2)



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

عنالسختياني،أيوبعنمعمر،عن(3636)الرزاقعبدفأخرجه:

عليه.موقوفآعمرابنعننافع،

نافع،عنأيوب،عنعلية،ابنعن(7502)شيبةابيابنوأخرجه:
دونمنالقبلة.استقبلتماقبلةوالمغربالمشرقبينماعمر.قالقال:

عمر.ابندكر

أن@.بنمالكالثانيةالروابةعلىأيوبوتابع
(526)والزهريمصعبأبيبروايةل@45(الموطأ@ادافيأخرجه.إذ

القعنبيبرواية(311)وعقبالليثيلرواية
(1)

بينماقال:عمرأننافع:عن

البيت.قبلتوجهتإذاقبلة،والمغربالقرق

عمر.ابنعلىالموقوفةروايةعلىنافعوتوبع

عنمغول،بنمالكطريقمن(7503)شيبةأبيابنفأخرجه:

قبلة.والمغربالمشرقبينماةقالعمر،ابنعنلريدفبناللهعبد
ب@القاسمعنالمسعو@ي،طريقمن(7504)ثيبةابيابنوأخرحه:

والمشرقيمينكعنالمغربجعلتإفاقال:عمر،ابنعنالرحالن،عبد
المشرق.لأهلقبلةبينهمافصايسارلىعن

ابنمنيسمعلمالرحمنعبدبنفالقاسممنقطع،إسنادهالحديثوهذا
التحصيلاجامع"فيالعلائينقلهفيماالمدينيبرعليفالفقدعمر،

6/7@الكماللاتهذيبفيوالمزي)426(، أصحابمنيلق@ا@:(53)ول2
عنيحدثكانفقال:عمر؟ابنفلقيله:قيلسمرة،بنجابرغيرجم@الثي
الكما@ا:تهذيط"فيوزادشيئا@عمرالنم@يمعولمبحدلثق،عمرابن

اخرأ.وحديثقبلقيوالمغربالمشرقبينماعمر.ابنعنيحدث@اكان
33العلل،"فيقال / قولفلكمنالصحيح)49(:إس2

عمر".عنعمر،ابنعننافع،عنالله،عيد

2/1النما@يقهدالرواياتالموطأوانظر@(1) 2 م@..3)8



لرفعواالوقفضتحكللل@ضك@:لالعلل
-

1القاري،عمدة"فيالعبنيوقال 2 8 عليهتعايىاللهصلىوقوله":4/

هووإنماالبلاد،سائرفيعامالي@قبلتهو@لمغرب@لمشرقبيندهاوسلم:

:(1)"الخلافيات@@فيالبيهقيوقالقبلتها،وافقوماالريفةالمديةإلىبالشبة

المدينةأهلسمتعلىقبلتهكالتومنالمدينةأهلأعلمواللهوالمراد

ماعنه:تعالىاللهرضيالخطاببنعمرقولالذهبيئ:خالدبنأحمدوقال

المدين@قبلةمثلقبلتهكانت@منبالمدينة،قالهقبلة.والمغربالمشرقبين

مئلالقبلةليالسعةمنالبلدانولساثروالمغرب،الفرقبيىماسعةفيفهر
النرجمةهذهتفسيربطال:النوقالذلك،ونحووالمالالجنوببيننلك

تكوناليالبلادمنمكةمئرققابلماإلاكلها،الأرضمثرقوقبلةيعني:

المغرب،.إلىالمنرقمنعليهاالمارالخطتحت

3/1الإحياء"أحاديثتخريج"فيالعراقيقال 3 1 هذا"ا(:للألما6

حديثومنأسامة،حدبمنعليهالمتفقفيلمامعارضبظاهرهالحديث

ر@نبنور@حضجثمنواح@،فيودعاالببتدخلعيهورالبيئأن:(3)عمرابر

."@@لقبةالمذهةوقالالكعبة،قبلفي

1/3"الرايةدفصبوانظر: 9/3المهرظإتحافو"0،3 2 1يلاا9 1،)3

1/3الغليل!ارواءو" 2 4(292).

عنسوفه،بنمحمدعنمحمد،بنعاصمروىتخر:مثال@

@لنخامةصاحبيبعث9الله-جم@وو:رسولقالقال:عمر،ابنعننافع،

وبها.فيوهي@لقبامةييم@لقبلةفي

.2/21قافبالخلااودشتصر9،/2لكبرعهالن@ا"لطر:ا(1)

تخريح@فيكماالغراليقولشا@ا،وماالمدينةلأملالحديثمداأنيؤكدومما(2)

ياللهرسولعىلرريا(.للاهاالإجاءاأحالحيت
لينلماالمدب@.لأملقالأته

يسارممعلىوالشرقالمدي@أهليينعلىيقعوالمغربق@لةأوالمئرقالحرب

جميع@اللهرسولفجعل
لينسماتفيلاالكصةومساحةقبلضليحهمايقعما

حهتها"لذلكيميائمادوالمعرب،المرق

مذاسالكع@فداخل@اللهرسرلصلىأينللالأسالعمرابنأنحليث.انظر(3)

الكتا@.



-

@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

1لهحبانوابنبتحقيقي،(1313)خزيمةابنأخرجه: طريقمن(63

بهذامحمد،بنعاصمعنشبابةعنالزعفراني،محمدبنالحسن
لإسناا

عمر.بنعاصمهذاعلىمحمدبنعاصم

(1312)خزيمةوابن)314(،الأستار@كت"فيكماالزارفأخرجه:

نفسه.بالإسنادسوققيبنمحمدعنعمر،بنعاصمطريقمنبتحقيقي

عمر.بنعاصملضعفضحيفة.تابعةهذهأنإلا

وفيه:الزار،درواه:2/19الزوائد"@مجمعفيالهيثميفالفقد

الئقاشهفيحبانابنوفكرهوجماعة،البخارفيضقفهعمر،بنعاصم

قالالخطاب-بنعمربنعاصمبنحفصابنهذا-عمربنوعاصم

أخرى:مرةمعينبنيحيىوقالضحيف@ه،حاتم:إوأبومعينبنيحيىعنه
عنديلي@9الترمذي:وقالالحديث@ا،منكر"البخارفي:وقالعا،ثيليس9

الحديشه.المتروكاخرى:مرةوقالبثقق،لي@9ال@سائيئ:وقال"،بالحافظ
4/1الكمال!نهذيب"انظر: 5(3004).

سو@ه.بنمحمدإلااللفظبهذارواهنحلملا"البزار:قال

المتناهيقهالعلل"فيالجوزيابنإليهأسندهفيماالدارقطنيوقال
العمريم@عمربنوعاصمجابر،بنومحمدعاب@،بنعليالروى:(701)

المنقال:اثه@التبيئعنعمر،ابنعننافع،عنسرقة،بنمحمدعن

@لقياشهيومجبهتهنيبهابؤتىنهف@@لمسجدقبلةفيتنخم
(3)

".

بالوقف.أعلتأتهاإلاالصحة،فظاهرهامحمدبنعاعمروايةأما

.(2733)التفرببا"حافط،نفف"ومو.(1)

2/2المجروحينا"يروفكرهوبخالشا،سخطئوفال:7/952(2) المنكروقال:31
بهالاحتجبميجهزلاالأتاتحديتلهلاماالتقاتعىيرويحدأ،الحديط

التهنيب@5/8.دتهذيبسالمحكو@تينلينوطالثقاش@.وافقيخماإلا،أ
مدفاللارقطنيأشلى@ليهااتيجالربنرصمدعاب@سعليروايةعلىأقص4(3)



والرفعالوثفضتمكللل@ضك@:ولعلل
-

الأحمرخالدأبيطريقمن(7527)شيبةأبيابنفأخرجه:
معاويةبنمروانطريقمنبتحقيقي(1312)خزيمةابنوأخرجه:

عبيدبنويعلىنميروابن

لنمحمدعنويعلى(نمر،وابنومروان،الأحمر،خالد)أبوةأربعتهم

وهيبعثالمسجدقبلةفيتنخممنقال:عمر،ابنعننافع،عنسوقت@

وجههفي

وابنومروان،خالد،أبايعني.أولثكايرفعهولمخزيمة:إابنقال

ويعلى.نمر،

رواهوقد)107(:إعفبالمتناهيقهالعلل@فيالجوزيابنوقال

إسماعيلبنوالنضرنمير،وابنمعاويةبنمروان
(6)

ابنعنالاخرينفي

بالصواب!.اشبهوالموقوفموقوفا،عمرابنعننافع،عنسوقة،

الجوزي،ابنفالكماعمرابنكلاممنموقوتأتهوالصحيحقلت:

عندويعلىنمير،وابنمحاوية،بنمرواناتفقفقدخطأ،جروالئبيئإلىصرفعه

كماإسماعيل-ب@والضرسيبق@أبيابنعندالأحمرخالدوأبوخزيمة،ابن

موقرفأ،عمرابنعنسوقةبنمحمدعنرووهفهؤلاءالجوزي-ابنقال

ثقةوهوعمربناللهعبدبنزيدبنمحمدبنعاصموخالفهم
(7)

فرواه

بنعمربنعاصممتابعةرغمالجماعةروايةتقاوملاروايتهأنإلامرفوعا،

ابنوعبارةشيء.لاشبهسلفأ@روايتهبي@اكماضعيففهوله،حفص

وهر.(1)

ومو.(2)

وهو:(3)

وهو.(4)

الفظ(5)

.(2547)النقريسهيخطئااعدوت"

مأ(75)بمادالتقى@اقيخأسماءيدلىوكادحالظ،@تقض

الاتقرسا@لأثثهالسنقهأهلمنحديت@ماحبفف1
.(7كه4)دالتقرببما@نقفه

بي@تقعخىالقيامةيومتكونساأحمىجاع@الفلةفيبزق@نا"تفأبيبن

ومربسماعل.لنانضرروايةعلىأقف@

.(3078)لتقريبهاا

.

7")لنفريبادالقوي!بادل@ 13)



@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

9/3المهرماإتحات"فييوافقهامالهاأولثالايرفعه@المخزيمة: 2 3

1)ها خزيمةابنلصحيحتحقيقهفيالأعظميمصطفىالدكتوريفهمولم2(،1

فيكذاالحاثمية:افيفكتبالأمرفاستغربهذ@خزيمةابنعبارةمعنى
فيالإحسانعلى@تعليقهفيشحيبااليخأنفلكمنوالأ@صىالأصل
5"حبانابنصحيحتقريب 1 7 / فيفخلطكذلك،خزيمةابنمراديفهملم4

مرفوعة.شيةأبيابنعندالأحمرخالدابيروايةجعلإذوالحكم،التخريج
والتأتيبالتأنيالنريفالفنهذافييعملونممنوغيرينفسيأنصحوأنا
الاعتبار،أقصىالسابقينالأئمةأقوالتعتبروأنالأحكام،@يالتسرعقبل
@همها.يدق@وأن

3المهرقماإتحا@داانظر 2 3 / الصحيحة!السلسلةو"1(،1295)9

إذ@ن@لروايتان،فيه@رجحتو@لوقف،الرفعفيهتعارضومما@
الطويل،حميذروىما@ما:رو@منوإتقانلئقةمحفوظة؟كلتا@لرو@يتبن

الناسأقاتلأنأمرت@اعيهلى:اللهرسولقالقال:مالك،بنأن@عن
ا،شهدوفلأذ@لثه،رسولمحمداوأنالا@لنه،إلهلايشهموا@نحتى

ثماؤهمعليناحرمتفقدصلاتنا،وصتوافبيحتنا،وكلواقبلتنا،و@ستقبلوا
"عليهمماوعليهمللمسلمين،مالهمبحقها،إلاو@مو@لهم

أبيابنطريقهومن)552(،مسندهفيالمباركبناللهعبدأخرجه
3/1وأحمد@،33657@شية 9 2و9 2 0والبخاري@4 8 / 11-901،)293(

"الصلاةقدرتحظبمفيإلمرصزيوا)8062(،لترمذيوا2(،لملا)اودوأبو@ا

7/7والنسائي)9(، ط.(17341)و(3429)لهالكبرى،،"وفي8/901و6

1/2والدارقطني)5985(،حبانوابنالرسالةط(1534)والعلمية 3

أحمد.روايةلفظ(1)

لةمالراطفيالايخةالروايةعلىأق@لم(2)



@الرفعالوكفتعلىضرلترك@:إلحلل
-

نعيموأبو)291(،لإيمان!ا"فيمندهوابنالرصالة،ط.م@ول@9العلميةط.
01/4ثاا@غداشاريخ"فيوا@ب3،/2لبيهقيواا،@ه@/8لحلية،ا1في 63

21/2الغربط.وفي فيالتحقيقدافيالجوزيوابنل@3(،والبغوي3،7
ليحجروابن4(،7لاالخلاشهأحاثي@

2/2"التعليقتغليق@ 21.

)01(،لصلاظاقدرتعظيمفيإوالمروزي)2462(،ودداأبووأخرجه:

3/2الاثار@امعانيثرح"فيوالطحاوي 1 )31.،(،العلميةط.وفي5

1/2والدارقطني 3 فيمندهوابنالرسالة،ط.(893)والعلميةط.1
3/9والبيهقي)191(،@الإيمان" 2/2"التعليقتغليق"فيحجروابن2 2 2

1البخاريعلقهالطريقوهذاأيوب.بنيحيىطريقمن 0 9 / 1(393).

7/7الئسائىوأخرجه: العلميةط.ي@243(لهلأالكبرى"،وفي5

1/2والدارقطنيالرسالة،ط.(4134)و 3 ول97)وه@9وللأالعلميةط.1

دمشق!تاريخ"فيعساكروابن)391(،الإيما@ه"فيمندهوابنالرسالة،ط.

4 9 / 5 سميع.بنعيسىبنمحمدطريقمن8

أبيلنحميدعنعيسألنومحمدويحيى،المبارك،)ابنثلائتهم:
به.الطويل،حمبد

الوجه،هذامنغريبصحيح،حسنحديثهذا"عقبه:الترمذيقال

مندهابنوقالهذا"،نحوأن@عنحميد،عنأيوب،بنيحيىرواهوقد

رواهثابتصحيحنعيم:إأبووقال@،المباركابنعنمثمهور":(192)عقب

فيالبخارئأخرجهأن@،إلااللمظبهذايروهولم@،التبيئعنجماعة

ورواهعنصحمادبننعيمعنبهمستشهدأالمارك،ابنحديثمنصحيحه

البغوي:وقالثامثلهحميدعنسميع،بنعيسىبنومحمدأيوب،بنيحيى

صحيحإ.حديثالمذا
أن@.عنآخرطريقمنالحديثهذارويوقد

1/1البخارياخرجه. 0 8/1والنسائي)193(،8 0 الكبرى"،@@وفي5

أن@منبساعهناحيدصزحوقد(1)



يالف@ائد@لعللفي@لجامع

1لهله 1 8/1الالكامل!فيعديوابنالعلميةط.(72 فيمندهوابن6،0
ابنطريقمن(3301)تفسيرهفيوالبغوي3،/2والبيهقئ1(،59)لإيماناا"

قال:مالك،بنأن@عنسيا@بنميمونعنسعد،بنمنصورعنمهدي،

فذلكذبيحتناوكلقبلننا،ولسنقبلصحنناصلىالهنعج@ها:اللهرسوذقال

غنطفينخفروا@لنهفلارسويه،وفمةالنه،فمةله@لذي@لمسلم

أن@.علىموفوفأالحدبثهذارويوقد
1/1البخاريأخرجه:فقد 0 الحارث.بنخالدطريقمن(393)عقب9

7/7ليئلنسااوأخرجه: لعلميةا0@(3430)لهى،،لكبرا9وفي6
3وللا بنمحمدطريقمن(194)الإيمان!"فيمندهوابنالرسالة،ط.(41

الأنصاري.اللهعبيد
بنأن@شاهبنميمونسألقال:حميد،عنومحمد()خالد،كلاهما:

ماحمزة،أباياقال:مالك،
إلهلاأنشهدمنفقال:وماله؟المسلم3يحرم

ذبيحتناوأكلصلاتنا،وصلىقبلتنا،واستقبلالله،رسولمحمدأوأناللهإلا

المسلمبن.علىماوعلبهللمسلمينمالهفهومسلثم
صححهمنفمنهمالحديث،هذافيالعلمأهلأقوالاختلفتتلت:

منأماعلاله،ب@صزحمنومنهمإعلاله،إلىألمحمنومنهمتقدم،كما

لا":(1964)عقبلابنه"العلل9فيحاتمأبوقالفقدإعلاله،إلىألمح

وابنأيوببنويحيىالمبارك،ابنأنفس:ثلاثةإلاالحديثهذايسند
حميدعنالحديثهذاروىما)5985(:إعقبحبادابنوقالسميعأ،

أيوببنويحيىالمبارك،بناللهعبد:(3)الغرباءمننفرثلاثةإلاالطويل
."سميعبنالقاسمبنعيسىبنومحمدالبجلي؟

الحاريم@روايةلفط(2)الرسالة.ط.فيعليهأق@لم(1)
لكنالقلاققيهؤلاءشهرةعدم@ل@تلحلأتهاكيرا،منهجاناسعلىةاستوقثتني(3)

@يضزاهأنليتي@@@الظن.ملايدبالشهورالامامالثقةالماردالنوحودح يخرمنالغربا.عناشتهر@ممابلدصأهلعنحمبعنيثنهرلمالحديثأنفلك
أعلموافهبلدصأمل



لرفعواالوقفتعلىضرلثشرقى:رلملل

بعضابعضهمالرواةهؤلاءمتابعةلأنإعلالأ؟يعدفلاهذاأماتلت:

جاءسعدبنمنصورطريقأنمميماولار@صا،لاالروابةقبولقرائنمن

الرواية.هذهلرفععاضدأ

ابننقلفقدبالانقطع.الروايةإعلالإلىالإسماعيليذهبحينفي

53الباري!فتح"فيرجب /3-5 بنميمونمنحميدسمحهإثمافال:إأنهعه4

قال:حميد،حدثناقوله:فيأيوببنبيحيىيحتجولاقال:أن@،عنسياه،

أنىحدثنا
يروونه،فيعاالخبرذكرعلىجرتوالمصريي@ميينانعادةفمان(1)

ثردالعراق،أهلطيئيطوونهلا
(2)

يصزحونوالمصريينالثاميينأنإلى

حاتمأبوذكروقدبالسمع،متصلأالإسناديكونولارواياتهم،فيبالتحديث
استدلثمكثيرأ.فلكبصنعونأتهمالوليدبنبقيةأصحابعنالرازي

أبي،حدثناقال:معاذ،برال@هعبيدطريقمنخرجهبماقالهماعلىالاسماعيلي
المسلم3ئحزئممااسأ:سألتقال:سياه،بنميمونعنحميد،حدثناقال:

الحديث.الله...رسولمحمدأواناللهإلاإلهلاأنشهدمققال:وماله؟

مايثبتفهوالحارث،بنخالدع@المدين@بنعليعنذكرهوما:(3)قال

أعلم.واللهسمع،نهوحجدسأل،الذيهوميمونألأنمعاذةبنمعاذبهجاء
وقدموفوفة،أن@عنميمون،عنحميد،عنمعاتبنمعاذصرواية

المبارد،ابرأنذكرأنبعدالصوابهياتها@العلل"فيالدارقطنيذكر

أن@عنحميد،عنرووهسميعبنعبسىبنومحمدايوب،بنويحيى

فقال:المبارك،ابنعنالمديني،بنلعليالحديثهذاوذكرقال:مرفوعأ.

الدارقطني:قالمرسلأ،الحسنعنحميدلعلهوهمأ،هذايكونأنأخاف

يعني.ذكرنا-كمارواهوقدالأئبات،منمعاذبنمعاذلأنكذلك.ولي@

انتهى."موقوفا-أن@عنميمون،عنحميد،عن

الثامبينسماععلىكلامهفيالاسماعيليئإليهذهبماأماقلت:

أن@.مىلتحدفيحميد@ي@هاصزححبتالمعلقةابخاريرواية@ل@إشارة(1)
الأسماعيي.يحي(3)رجبلالنناالكحم(2)
الموقوت.الطريقيحني:للأ



-

@مد@للف@@لعلل@لجامعفي

1/6@الباريفتح"فيالحافظتعقبهوقدلث،لاكلامفهووالمصريي@، 4 5

بروايةئوئقلمالبابهذافتحولومردود،التعلبل@ذافقال:ل@93(قببل
بنمعاذروايةوأما."خلافهعلىوالحمللالسماع،صزحولوأصلأ

لمحميدأأنعلىفيهاثليللامعاذصرواية"يخفن@:الحافظعنهافقالمعاذ
ميمون،منفيهيشثتثمأن@،منيسمعهأنمانعلالأنهأن@،منبسمعه
يحدتتارةحميذفكانبضبطه،حقيقافكانذلك،عنالسائلكانبأثهلعلمه

عادةجرتوقدليه،ثبتهلكولهميمونعنوتارةالعلو،لأحلأصصبه

انتهى.حميد"لغيروقعوكذاثابت،فيهوثبتنيأنسحدثنيةيفولبهذاحميد

1المديني.بنعليعنذكرهوما"الإسماعيلي:قول
0 كلاممذا0

الأخبارصحيحمعرفةفيعليهالمعولهويخل@فالبخاريوجوهمنمنتقض
ويفوتهبالموقوت،يردفهثيمالمرفوعالحديثيخرجفكيفإذنطسقيمها،ص

الطريقهذايخئت@خرجإنمافإنهيتلك،هذهإعلالإلىيتبهأنالوقتفاتفي
عنحميد،روايةتصحيحبهذاالبخاريومقصود"ك@للا:رجبابنقالوكما

فو@لمران@أ

براللهعبدهم:نفرثلاثةرواهالحديثهذاأنتقدمماوخلاصةقلت:

وخالفهم:رفعه.علىقتابحواسميع،وابنأيوببنويحيىالمبارك،
برواياتهممعاذبنومعاذالأنصاري،اللهعبدبنومح@دالحارث،بنخالد

فة.فولموا

إلىد@نهأن@نسبهاالمرفوعةالروايةروايتان:فيهالحديثهذالتول
سببلعلىل@بهأن@بهاجاءفقدالموفوفةالروايةوأماع@ت.اللهرسول

وجودفيصيرلالذلثالثبيئ-ست.إلىيرفعهولموأجاب،شئلفمدالفنوى،

الحديق.هذابحالةكالاإذاروايتين

أرفلمبالإرسال،الحديثإعلالفيبنعليعنما@قلهوأما
ولهذاومرفوعأ،موقوفارواهتقدم-كماإنثمذلك،إلىسجقهمن

الحسنعنحميد،روايةعلىأقفولمرجب،ابىنقلهكماالدارقطنيتعقبه



والرفعالوقفتعارضلالحثتركقكللالعلل
-

جامعهفيمعمرأخرحه:كذامرسلآ.الحسنعنمعمررواهإتما

تبلتنا،@ستقبللالمنقال:جمروالنبيئأنالحسن:عنرجل،عن(20113)

وحسابهعلى@لمسلم،ماوعليهللملم،مالهفهو@لمسلم،ذبيحتناوكل

حدثناقال:وكيع،حدئناقال:(33175)شيبةأبيابن

دمناليمن:أهليلىعيهرواللهرسولكتبقال:الحسن،عنإبراهيم،بنيزيد

وفمة@نفمةله@لمسلمفذلكمذبيحتاومملقبلتنا،و@سنفبلصلاتنا،صلى

@لجزيت@.فعليهأبىومنرسويه

رفعقصرهمفيحبانوابنحاتمأباك@قثهرجبابنتحفوقدقلت:
أبوأيضأرواهوقد":3/56@الباريلأفتحفيفقالأنفى،ثلاثةعلىالحديث
وابنالطبراني،حديثه:خرجمرفوعاأنسعنحميد،عنالأحمرخالد

لأ.لطبرياجرير

قدمناه.الذيالمتنيثهلامتنهلأنثعليهئعؤللاالطريقفهذاقلت:

والفكرط.املأا(8)تفسيرهفيالطبريةأخرجهفقد
5 8 2 / 1 ط.4

13)الأوسط!"فيوالطبرانيالكتب،عالم ط.(3232)والعلميةط.(22

مالد،لنأصعنالطويل،حميدعنالأحمر،خالدأبيطريقمنالحديث

@له،إلا@الةلابقولوا:حتى@لناس@قاتلأن@مرت":@اللهرسولقالقال:

قال:حفها؟وماقيل:بحقها"إلاولمو@لهمدماسممنيعصمواتالوهاف@ذا

ب.فيقنلنفستتللربعد@ملام،لركفزبعد@حصان@@زنى

حميدعنالحديثاخرفيالذ@اللفظهذايروالمعقبه:الطبرانيقال

هاشم،.بنعمروبهتفزدالأحمرخالدابوإلا

الكتاب.محققمنيكونربماومذاوسلم(عليهالله)صلىالمطبوع:في(1)

النصوجاءأبوأ@سقوط.الأحمر!دخالد:"الباريدفتحمنالحرميىدارط.في(2)

لكنرةسمسوخةطعةالحرمينوطبةالث@عرصطارقالنيئطمةفيالصمابعلى

أخطاء.منفيهاسا



-

يالفالمد@لعللفي@لجامع

الباري!تح"فينخةرجبابنوقالالئلاثة.إلىالحديثبذلكعاد
3/5 الأنصاري:اللهعبدبنومحمدالحارثبنخالدروايتيذكرأنبعد5

مرفوعأرواهمنأنتقدمفكمامنتقضقولمذاقلت:أشبط.قولهماولعل"
فقدالإسماعبلينعليلعلىاعنمدرجبابنكاناندموقو@ا،رواهممنأوثق

إليه.ذهبمامخالفةصوابوبيانإعادت@عنيغنيماتقدم

1/37الأشراشهنحفة"وانظر: 3وا/(607)9 9 004وا/(762)4

6وا/(789) 93(06 أطرافو"مع@،3)1/016المهرظإنحاتو"1(،2
1/3المسند، 6 7(476@.

الوجه.هذاغيرمنالحديطهذارويوقد

/3الكامل!@فيعديوابن)9661(،الكبير!@فيالطبرانيفأخرجه:
3 9 عنالسوار،أبيعنالحضرمي،عنأبيه،عنمعتمر،طريقمن6

كلوقبلتنا،و@ستقبلصلاتنا،صقى@هنقال:بميهه،اللهرسرلعنجندب،
رسوي@ه.وذمة@لتهذمةله@لمسلئمفذ@كذبيحتنا

الاسم،مجهولتهف@التوقفيستحقوهوالحضرمي،فيهالحديثوهذا
هكذا:ذكرهدانماترجمته،فياسمألهيسقلمعديابنأنفلكعلىيدل

لا":3ما/3الكامل!فيإعديابنقالبالبصرظ.كانقاصالحضرمي:"

3فيوقال"التيميسليمانغيرعنهيرويأعلم 9 6 عنولسليمان3:9/

جمابأسلاأتهوأرجوالحديث،منذكرتماغيرالحصرمي

طرخان،بنسليمانإلاعنهراولهلي@الراويهذاأنيفهمذكرهومما
بجهالته.معلولأالسندبهداالحديثفيكون

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

طريقمنمأ3يا/2و.(10291)الكير""فيفاخرجه:

أنهبمعنىلهخاصمصطلحفهوالراوي.ئانمنيرفعلابمالاسلا"@ىياب@وقول(1)
السعداللهعبدالغالحمةيلادلجهمافلثفيوا@ظرالكدب،نجعمدلاأويكنبلا
ا@5حاتما.أليلابنالمللعلىتحيقة"لكتبتقديمهيربحلمه-الهأمغ-



والرفعالوقفتمدرفىللائترك@:إلطل
=

قال:الرازي،سليمانبنإسحاقحدثناةقالالحلواني،بثوي@بنالحسن

ا@ععبدعنعبيدفأبيعنمجلز،أبيعنقتادفعنالمسعودي،حدثنا

و@ستقبلصلاتنا،صتىالمنةساوىبنالمنذرإلىور@اللهرصولكتبقال:
@لرسوله.وذمة@ثه@ذمةله@لملم،فذاكمفبيحتا،وكلقبلننا،

2الزوائد"@مجمعفيالهيثميقال 8 إدري@بنالحسنبمناده:1/

ولمايه،عنعبيدة،أبيروايةمنأيضأوهوفكر@أحدأأرولمالحلواني،
يسمع

من@ه.

الر-.هذاغير@نلروي

بنهاشمأخبرناقال:(11وللا(90)لهلأمراا"فيزنجويهبنافأخرجه:

أبيعنحفص،بنسليمانأخبرناقال:رجاء،بنالمرتجىقال:القاسم،
9:(1)هجراهلمجوسإلىلمجوراللهرسولكتبقال:قرة،بنمعاويةإياس

بسم
دثه@

(2)اثشذين@لى@لعباد@@ثه@رسولمحمدمن@لرحيم،@لرحلن

يعني:انتم-سلئم

مديتكم،فقبلتوفد@لبحرين،معرسولكمجاءنيفقدذلكم،بعدلماأنتم-صلخ
وكلتبلننا،و@ستقبل@رسوله،عبم.محمداولنإلا@لثهإلهلالنمنكمضهدفمن

دينرر@سهعلى@لجزبففعليهأبىومنعلينا،مامثلوعليهلنا،مامثلنلهذببحتنا

@رسوي@هدنه@منبحربفليافنأيىومنوالأنثى،على@لذكرمعافى،

البخارفيلهترجمسليمان،بنحفصحاللجهالةضعيف.إسنادهذا

2/3الكبير"دالتاريخفي 4 2يلأ9 والتعديعاالجرح"فيحاتمأبيوابن6(،7

1 87 لاوجرحايخهيذكراولم"،حفصبنسليماندويقال:وقالا:(574)3/

2/1@لاعتدالا@اميزانفيالدهبيوقالتعديلا، 9 جهو@ه،9:(3440)9

2للاالتقريبمأ9فيحجرابنجهلهوكذا 54).

ك@3541.الاطحح،لمراصدتع@شها@ي@راجعوالجيمالهاءبفتح(1)

الرواية.وصواببحمادأوبالبحرينقريةأند.ملاا/@الاطححسراصدفي(2)
لاوالفرس،مننمىةابذةوالأ@.(3044)داود"أبي@صننفيكما"الأ@سنيين"

يسبد@.ماثةالسحيطاالالقاموسعرية.كلسةفيوالنالالسيىشجتمع

النايفالروايةلمظ(3)



@لفع@ئد@@لعللفي@لجامع

الوجه.هذاغيرمنالحديثهذارويوقد

مسندفيإالطبرانيطريقهومن)704(،راهويهبنإصحاقةفأخرجه

عنهريرفأبيعنعطاء،عنكلثوم،طريقمن(2363)الشامببنأ

وصامذبيحتنا،وكلفبلننا،و@ستقبلصلاتنا،صلىالمنقال:الله-لخحر،رسول
رسويه،.ونمةع@نمةله@لمسلم،نذلكشهرنا،

عنهنقلهفيماحاتمأبوعنهقالإذكلثوم،لضعفضعيف.إسنادوهذا

7/2والتعديل!الجرحدافيابنه 2 بعضإنبلحديثهإ،يصحلا9:(930)4

2افقاشه9فيحبانابنقالخاصفعطاءعنحديئهضقفواالعلمأهل 8 / 9

ابنوقال@،الخراسانيعطاءغيرعنروىإفاحديئهيعتبر@ةذكرهانبعد
7/2الكامل،دافيعدي بماوغيرهبمراسيلالخراسانيعطاءعنيحدث":11

عليه...يتايعلا

(522)"التحصيلجامعفياالعلائينقلفقدمنقطع،فالحديثوكذلك

هريرةأبيمنيسمعلم"قال:أتهموسىابيعن

روىماللكئرة:الوقف@رجحوالرفع،الوقففيهتعلىضومما@

طاللهرسولأنهريرة:أبيعنالمقبري،سعيدعنعثمان،بنالضحاك
@نتح@للهثموليقل:النبيئ،علىفليسلثمالمسجد@حدكمدخل@ا@ذاقال:
@جرني@للهتموليقل:على@لثبئي،فليسئمخرج@ذارحمتك،أبو@بلي
@االرجيمالشيطانمن

جمخاالئبيئعلىالصلاة"فيعاعمأبيوالن"(773)ما@ابن:@أض
الرسالةط.ما(38)والعلميةط.(99ايهالكبرىلا"فيوالئساثي7(،لا

)0521(،"الأوسط"فيالمنذروالن)09(،له"،والليلةاليومالاعملوفي

2(،500)و(4702)حبانوابنبتحقيقي،(2706)و(452)خزيمةوابن

م@،7)والليلقلأاليومعمل"فيال@يوابن)724(،الدعاعا@@فيوالطبراني

حريمة.اسروايةلمط(1)



لرفعواالوقفضتعكلرلثشرقى:رل@لل

1/2والحاكم 2/4والبيهقي0،7 2الأفكارلاننالجفيإحجروابن4،2 78 / 1

-2 7 الإسناد.بهذاعئمان@بنالضحاكعنطرقمن9
صدوق9فإته:عثمادبنالضحاكغيرئقات،@رجالهمتصلإسنادهذا

يهم
@

(1)
إلىنصبالعلماءبعضأنحنىقوي،أنهالاسنادهذاوظاهر

ولماليخينشرطعلىصحيححديثهذا"الحاكم:فقالتصحيحه،
صحيح،إسناد@اهذا:(293)"الزجاجةمصباح"فيالبوصيريوقاليخرجامالا،

ثقات!.رجاله

إذفئب،أبيوابنعجلانابنهذهروايتهفيخالفقدالضحاكأنإلا

وكعبعجرةبركعبكلاممنموقوفأطربقيهمامنالحديثهذاروي

كعب:حدي@فأماهريرفوأبيالأحبار

عنالأحمر،خالدأبيعن(30264)و(3431)شيةأبيابنفأخرجه:

عجرةبنكعبصهريرفأبيعنسعيد،ابيبنسعيدعنعجلان،ابن

قومو

اضطرابأفيهاضطربقدعجلانابنأنإلاالصحة،ظاهرهإسناد
عجرة.بنكعبعنهنارواهإذكبيرأ

9لاالكبرى""فيالتسائيوأخرجه: ط.ها(3ولاالعلميةط.(91

سعيدعنعجلان،اب@طريقمن(91)لهوالليلة!،اليومعمل9وفيالرسالة،

كعبهنافجعلهقال:...،الأحباركعبانهريرة:أبيعنالمقبري

لأحباا
فإنمنهما،أيايوضحولمكعبافجعله(1671)الرزاقعبدعند

شيرخ@يأجدهلمولكنذلث،فيشكلاصحابيفهوعجرةبنكعبكان

تهذيب"فيالمزينقلفقدتابعي،فهوالأحباركع@كان@)نهريرفأبي

6/1الكمال! 7 بديعلىكعبأسلم"العزيز.عبدبنسعيدعن(5569)0

روايتهفمانالحديث،هذاروايةفيعجلانابناضطرابوعلى@،بكر...أبي

.(2972)لتقرسها"(1)



-

@لفعالد@@لعلل@لجامعفي

الجامع"فيأحمدالإمامقالفقدباليسير،ليىكلامفيهاالمقبريسعيدعن
1"العلل@ي 9 5 / عنكلهافجعلهاعليه،اختلطتعجلانابن":(1810)2

(1)أحمدالأمامونقلهريرة..،،أبيعنسعيد،

ا/@العللفيالجامع@افي

1 3 علىيعنيعجلانابنيقفلم"قال:سعيد،بنيحيىعن)346(،8

سعيديقول:فكانفتركها،هريرة،أبيعنآبيه،عنالمقري،سعيدحديث

دوابن:(9920)عقبالنساثيوقالأباط،تركهريرفأبيعنالمقبري،
عنأبيه،عنسعبد،رواهماالمفبري،سعيدأحادب@عليهاخنلطتعجلاد

سعيدمئايخمنوغيرهماهريرفأبيعنآخيه،عنوسعيد،هريرة،أبي

واللهئقق@عجلانوابنهريرفأبيعنسحيد،عنكلها،عجلانابنفجعلها

8/5العلل،"فيالدارقطنيوقالأعلم،، كانإتهيقال:":(4721)عقب31

."المقبريسعبدعنروابةعليهاختلطقد

(1670)الرزاقعبدأخرجه:بمايتقؤىالطريقهذاإنقاثل:يقولوقد

كعب.عنهريرة،أبيعنالمقبري،سعيدعنمعشر،أبيعن

لنالطريقهذاولكنعجلان،ابنتالعقدمضرأباأنأساسعلى
هاكعبالأنالخياط،سمفيالجملدخلو)نالمتابعة،بهذهيتقوى

المقبريسعيدعنروايتهفيمعسروأبرهو،الكعبينأييعرتلامجهول،
احمدالإمامفإننظر،

(2)
1"العللفيالجامع"فيكمانقل 33 / عنه(لعه1

المقبري،سعيدعنروىمنأضعفمحشرأباأنإلىأشارأنهسعيدلنيحيى
7/3الكمال،@اتهديطفيالمزيونقل 1 أثهالمدين@بنعليعن(6)الما9

عنونقلمنكرظ،بأحاديثنافعوعنالمقبري،عنيحدثكانقال:

ونافع،عروة،بنوهئامالمقبري،عنروىوماةتالأتهعليبنعمرو
."تكنبلار@ئ@المكدرثوابن

علىمعر-وأباعجلانابنانوهيالطريقهذافيئالثةعلةوهناك

.(2387)أحمد"لإماماأقوالالموسوعةوالظر:(1)

.(6033)و(2387)أحمد!الامامأقوال@موسوعةرالظر.(2)



@الرفعالوقفتحلىفىللثترك@:للعلل
=

سعيدصفئب،أبيابررواهحيثمنهمااوثقهومنخالفاضعفهما-

موقوفأ.هريرةأبيعنابيمهعنالمقبري،
09)الكبرىأ9فيالنسائيأخرجه: ط.ها(04)والعلميةط.(92

بنسعيدعنذئب،أبيابنعنوه،ابنعنإبراهم،بنعيسىعنالرسالة

وفيموفوفأكعبعنهريرفأبيعنأبيه،عنالمقبري،سعيدأبي
زبادة.الحديث

ومنعجلانبنمحمدمنعندناأئبتذئبأبيلأابنالثسائي:قال

وبالثهبالصواب،عندناأولىوحديث@المقبري،سجدفيعثمانبنالضحاك

أعلم.واللهالصواب،وهوالطريقهذارجحالتائيئانعلىيدلماالتوفيقأ
2الأفكار@1/نتائج9فيالحافظوقال 8 ثلاثةفهؤلاء"0

(2)
اخالفو

علىالعلةمذهوخمبراويا،السندفيذئطأبيابنصزادرفعمهفيالضحاك

لثواهدمهحسنهوالجملةوفيالضحاك،طريقمنالحديثصححمن

9/2"الأشرافتحفة"انظر: 7 /14@المهرةإتحاتو")26921(،4

6 6 16/6الجامع!المندو"ول(،433)1 2 2الما5 81).

وقفه،@لصو@بكانماويرفعالئقاتفيخالفالضعيفيأتيوقد@

روىمامثاله:تضعيفه،أملى@تمن@لموقوترفعفيخطؤهنيكون

ابنعنعكرمة،عنهند،أبيبنداودحدثناقال:المغيرة،بنعمر

الكبائر@.من@لوصيةفيدالاضرر)4(قال:جور،الثبيئعنعباس،

الحديتأدالراقعلكنمتامل،غيروموعليهااطلعلسنالرفعالررايةوظامر(1)

الانان.أولهماخيرسوالمطةموقرت،
نطأيوابرمحر،وأباعجلا@ابنيمني.(2)

بنمعيدب@اللكعدطريقمن(465)داوثهأبيدسننفيجاهماشوامدهوش(3)

يا"@اللهرسولقاليقول:الأنصارقيأمدألاأوحميدأباسمحتقال:مويد،

ليالحديارأصلصاولبقلعلى@لتبئ،فبلنم@لمجد@حذكمدخل
@

سلماصحيح
2/1 5 1للا8/،1الأشراشهالتحمةوانظر:.(714)4 1 19).

لالحي@ه.ةههصالنروايةلي(4)



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

7والفكر.@(6981)تفسيرهفيالطبرفيةأخرجه / عالمووط.6
9الكبيراالضعفاء"فيوالعقيليئالكتب، تفسيرهفيحاتمأبيوابنها،3/

والأز@ئئالطبعتين،كلتامأ947)"الأوسط"فيوالطبرانيئ)9394(،همه/3

الضعفاعه9ني
(1)

1التهذيب@1/تهذبب"نيكما 4/1والدارطئ9،9 5 ط.0

2كير@:ابنتفسير"فيكمامردويهوابنالرسالة،ط.(4293)والعلمية 3،5

6/2والبيهقى 7 الاشاد.بهذاالمجرة،بنعمرعنطرقمئ1

موقوفا،داودعنالناسرواههذارفعه...علىينابعلا"العقيليئ:فال
.@المغيرةبنعمرغيررفعهنعلملا

بنعمرإلاهندأبيبنداودعنالحديثهذايرفعلم"الطبراني:وقال

ا

."يرفعهلاعباسابنقولمنالمحفوظ"الازثي:

2تفسيره:فيكئيرابروقال نظر".أيضأرفحهفيومذا":35
1"التهذيبتهذيبفياحجرابنالحافظوقال 9 9 ضعبفعمر@@:1/

موقوفأ!.داودعنوغير@الثورفيرواهوقدعليه،فيهفالحملجدا،
بهتفزدلأئهالمغيرة.بنعمرأجلمنضحيف،حديثهذاقلت:

4التفسير:فيكثيرابننقلهفيماالمدينىبنعليئعهقالوقدمرفوعا، 50:

/3الميزان!9فيالذهبيئنقلهفيماالبخارفيوقالأعرفمه،لامجهولهو"
2 2 المغيرةبنعمر@ة(5697)اللسانأ"فيحجرابنونقله)1226(،4

"الاجريسؤالات"فيكماثاودأبووقال"،مجهولالحديا،منكر

@لو@يةفيالإضر@ر"حديث:فيالناسخالفهولكنبه،بأسلا":(1137)
عنرفعه"بعده:الاجريعبيدأبووقالهند"،أليبنداودعن@لكبائرامن
الناسوأوقفهجم@،التيئعنعباس،ابنعنعكرمة،عنهد،أبيلنداود
."عباسابنعلى

دالمصنماتوكتبايع@6،3اللاءاأعحماليرالكتاببهداالتعري@فيانطر(1)

6الذهي!الحافطالإمامعل@هاتكلمالتي 0 6 /2-7



@الرفعالوقفضتعكلرل@ضقى:للعلل
-

فرووهالرواةمنجمعخالفهلقدمر،كمابالرقفأعلفالحديثإفن

عباس.ابنعلىموقوفأ

الرزاقعدطريقهومن(204)تفسيرهفيالثوريسفيانفأخرجه:

(342)منصوربنسعيدوأخرجه:
(2)

(2هيهلهالتفسير"،جزءوفيإ

ليربنثيمعن

عن(2ياهلهالتفسير"،جزءوفىا(343)منصوربنسحيدوأخرجه:

الطحانالدهعبدبنخالد

عن(260)لهالتفسير"،جزء9وفي(344)منصوربنسعيدتوأخرجه

عنة.بنشيان

بثوش@بناللهعبدعن(31454)سيبةأبيابنوأخرجه:

الأحمرخالدأبيعن(31457)شيبةأبيابنوأخرجه:

1وللأالعلميةط.(11092)الكبرى!@فيالنسائىوأخرجه: 1 ط.(02

مسهر"7(.بنعليئطريقمن(112)لهالتفسير"،"وفيالرسالة

لاودصوالصوا@.خطا،وهلاثارداأليلحصالوريا.لتفسيرمنالطبوعمي

الحجاتومنالررفي،طريقمنا(للأللاهالرزاقعدعدموكماندأليابنومر

وفيلالأصل،كنا@"محلقاالحاشيةديقال"التررفيمميانتمير@كتابناشرأن
مو:ثاودوألوالماتدة.سورةفيوشأتيهدا.أبيلثاودسكير:وابنالطمري

1ستروك.الكولي.الأعمىالحارتبنلفيع
بلىالافراشدفقدكلامصبلى@حر0

هر.المدكورثاودأباأنمعتبرأفلكابعدصيل@رفمبأصله،فيحجودمرما

االكتا@مذاديالاشرهدامنرأيتطأعبوهناالحارتدننفيع

عمى"لابنمها:مقطمذهسيدروايةفي

س(.12)التقرب5الخفي،لارسالوااللب@كيرنجت،نقة1ةومو

(1ثلأ7)التقرسأ@نبنهنقة@وهو:

.(32"7)لالتتريباعابد"فقيهدنقفومر:

(2547)لتفريبلايخطأ،@صلوقوهر.

.(4800)الايترياكرانبهلهنقتي"ةومو



-

@لفعائدي@لعللفي@لجامع

6/4والفكرط.(6لما.)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 8 عالمط.6
بنويزيدعليةابنو)سماعيلحميدبنعبيدةطريقمنالكتب

الثقفيالوهابوعبدالمفضلبنوبثرزريع
()

)فرقههأ.
عالمماط.6/6والفكرط.(6980)تفسيرهفيالطبريوأخرجه:

(7)الأعلىعبدبنالأعلىوعبدعديأبيابنطريقمنالكتب
)مقرونيأ.

وأبوإثوي@،وابنعيينة،وابنلد،وخاوهثيم،لثوري،)اجميعهم:
أبيوابنالوهاب،وعبدوتر،ويزيد،علية،وابنوعبيدفوعلي،خالد،
بهعباس،ابنعنعكرمة،عنهند،أبيبنداودعنالأعلى(وعدعدي،

عليهموقوفا

2/2ال@نئور"الدر"فيالسيوطيوذكره حميد،بنعبدإلىوعزاه77

المنذر.وابنجرير،وابن

4تفسيره:فيكئيرابننقلهفيماالطبرفيقال والصحيح":50
ه.ف@فولموا

عيينةابنرواهوكذلكموقوت،الصحيح:هوهذاالبيهقيئ:إوقال
وقالضعيفمه،@رفعهمرفوعا،@خروجهمنصرويموقوفأ،داودعنوغيره،

الرايته:نصب"فيالزيلعي

4/5الأشراف،تحفة"انظر: 7 4/4الرايقهنصبو")5806(،0 01-
0 7/5المهرفهإتحافو@2،4 3 3لا0 لم@.9

(8)

وهو
"

.(4408)التترجه@احطااربمالحوي،صدوت"

ممأ.ا6)التقريبه@"حافظوهو@ثقة

.(7713)دالتقريبهنتدنتةومو:

.(703)الققرب"عاللهنصنمةوهوإ

لأ.261)تما@الكريساصتجلتعبرشقةومر

كثثأ.لالتقريسها"د@ففهوهو.(7).(5697)ققرببها1دنقتهومو:
والي@هالإضرار@الروايات@مصليحاء



والرفعالوقفتعلىضلهضلق@لالعللإ
-

روىو@لقطع:@لرفعبين@ختلاتفيهحصللمااخرمئال@

أنهريرة:ابيعنسعيد،أبيبنسعيدعنالقرشي،خالدبنمحمد

أصابه.الذيالأذىفيشاةفبععجرةبنكعب
قال:هثم،طريقمنالتفسجر!"(297)منصوربنسعيدأخرجه:

به.القرشي،خالدبنمحمدحدئنا

ومتنا.شدأضعيفالحديطهذالقول:

فيالذهبيعنهقالفقدمجهول،خالدبنمحمدنف@إسناءضسفأما
7يا3/3،4الاعتدالأميزان" حالهيعرفلا7(:ا4

فقدهذ@روايتهفياضطربقدفإئهخالد،بنمحمدحالجهالةوعلى

هريرة.ابيعنالمقب@ري،عنهنارواه

1/7الكبير!التاريخ"فيالبخارفيعندورواه سعيدعن(18للأ6

معيد.علىمقطوعأوجعلههريرة،أباالسندمنفأسقطبه،المقبرفي،

الطريقينأناعتبارعلىالمضطرب،هوهثيميكونلالمافاقيل:فإق

فحملالحال،مجهولوخالدئبتثقةهشيمالأنفنقول:عنه؟رويا

الثقة.علىحملهمنأولىالضعيفعلىالوهم

لكعب:قال@،اللهرسولأنالحديط:فيجاءفقدمتنهضعفأما

لطعم@وأيبمثلالةلنصمقال:شاة-وهيلا-قلت:"نيكة؟منتجدلمل
."مساكينسنةبينتصعئلاثة

أعلم.واللهالصواب،هووهذا

وضبطاوحفظاعددأكثرهممنفيه@لر@هيخالفمامثال@

بنالوقابعبدروىما@لوتف:فيه@و@لصو@فوعا،صفر@ى@لحديث

قالقال:هريرفأبيعنصالح،أبيعنالتيميئ،سليمانعنعطاعط

."@لعصرصلاة@لوسطى@لصلاة"يثيهرو:اللهرسول

.(7312)تقرببالا(1)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

4/3والفكرط.(4239)تفميرهفيالطبرئأخرجه: 5 عالمط.5
1/04والبيهقيئبتحقيقي،(1338)خزيمةوابنالكتب، طريقمن6

الإشاد.بهذاعطاءبنالوهابعد

عنعطاء،بنالوهابعبدبهتفزدرفعه،يصحلاالحديطهذا@قول:

فرووهمنه،وضبطأوحفظاعددأأكثرهممنوخالفمرفوعأ،التيميئسليمان

قوفا.مو

7"العللفيالجامع"فيحنبلبنأحمدأخرجه:إذ / )4011(،لما1

4البيهقىطربقهومن 6 0 /1-4 6 القطان.سعيدبنيحيىعن1

يوسفبنسلعنمأ705)ئببةأبيابنوأخرج@:

4فىتفسيرهفيالطبرفيوأخرجه: 4/3والفكرط.(21 4 عالمط.4
عليةابنإسماعيلطربقمن(395)النفسبر@"منصوربنوسعيدالكنب،

4تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 2 4/3والفكرط.(13 4 عالمط.4
المفضلبنبشرطريقمنالكتب

4/3والفكرط.(4215)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 4 عالمط.5
سليمانبنمعتمرطريقم@الكتب

1/4البيهقىةوأخرجه 6 0

الأنصارياللهعبدبنمحمدطريقمن
ومحمد(ومعتمر،ولر،علية،وابنوسهل،القطان@)يحيىستتهم:

الصلاةقال:هريرة،أبيعنصالح،أبيع@التيميئ،طرخانسسلجمانعن
عليه.موفوفاالعصر.صلاةالوسطى

1"العللفيالجامع"فياحمدالإمامقال 87 صالحأبومولي@1:9/

ممأ.262)الالتقريبأحطأاصار@صدو@،"ومو(1)

نقضوموا(2)
2لااقفرب"@القدر،رمي 66).

.(4يلاااقؤيسا"حافظهلتقق@وموة(3)
.(703)التريب@عابلهثت،الثتضومو(4)
ومويلا(.(6785)الالقرب،نقةا"ومو(5)

0

.(406للاالالتفربنفنه1



لرفعوالوقفاضتحكلرلخترك@:رلعلل
-

صالحا،أبوميزاناسمهيعني:ميزانأراهبصريهذابافام،ولاالسمان
مقبولفهوميزانلضعفثضعيفالروايتينكلتافيالحديثفيكون

(1)
حيث

وجه.غيرمنوموقوفآمر@وعاهريرةأبيعنروي

لمرفوع:فا
1/1الائارامعانيشرح"فيالطحاوفيأخرجه: 7 الحلميةط.وفي4

1/4"النقيالجوهر"فيكما"الكرابيسيعلىالردكتابإوفي)7001(، 6 0

هرير@أبيعنوردانبنموسىعنحميد،أبيبنمحمدطريقمن

@لوسطى@لا@لعصرا.صلاة"كيئ:اللهرسولقالقال:

معينبنيحيىعنهقالحميد،أبيبنمحمديخهضعيف.حديثوهذا

المجروحينا"فيحبانوابن4/6،1الكبير"الضحفاء"فيالعقيلينقلهفيما
2 6 8 3"العللفيالجامع"فيحبلبناحمدوقالطبئيلي@":2/ 4 7 / 1

2لا الضحفاء@افيالعقيلينقلهفيماوفالمناكير@،احاثيثأحاديثه":(71

الكبير"التاريخ"فيالبخارئوقال"،الحديثبقويهولي@":4/61الكبيرا

1/7 ونقلالحديثه،المنكر:(315)لهالصغير@،الضعفاء"وفيا()ملا2

3"والتعديحالجرح"فيحاتمأبيابن 1 3 المنكرقال:اثهأبيهعن(1276)7/

الحديا!،ضعيف"قال:أتهزرعةابيوعن@،الحديطضعيفالحديث،

2"المجروحين"فيحبانابنوقال 6 8 الأسانيديقبمعفلأ،شيخأكان":2/

الاحتجبمبطلأحباره@يفلككئرفلمايعلم،ولاالمنبهويلزقيفهم،ولا
وابر

قوت:لموا

ليمنصوربنوسعيد2(،971)و(0402)الرزاقعبدأخرجه.

5/2الكبيراالتاريخ"فيوالبخاري)693(،@التفسيرأ 2 والطبرئ1(،135)1

7ياالتغريبما"(1) 03)

.@7023@بالتضأحطاار@اصدوق1وهر:@2)



-

يللف@الد@لعلل@لجامعفي

4/3والفكرط.(4214)تفسيرهفي 4 فيوالطحاويالكتب،عالمط.4
1الآنار"معانيالشرح 7 5 / بناللهعبدعنطرقمن(1013)العلميةط.وفي1

قلتقال:الطائفي،لبيبةبننافعبنالرحمنعبدعنحنيمبنعثمان

العصر.صلاةهيألاقال:الوسطى؟الصلاةهربرة:لأبي

ذكرهفقدالطائفيئ،نافعبنالرحمئعبدلجهالةضعيف،حديثوهذا

5/2الكبير!التاريخ"فيالبخارفي 2 الجرح1فيحاتمأبيوابن)5311(،1
5/3"والتعديح 5 أنهيوحيوهذاتعديلا.ولاجرحأفيهيذكراولم(1393)6

الحال.مجهول

مسعرد.بناللهعبدحديثمنصحبحشاهدوللحدبث

1/0أحمدأخرجه: 4و34 2/1ومسلم5،6 وابن2(،06)(628)21
عنالهمداني،مرةطريقمن(2ها5)و(181)والترمذفييلالملا(،ماجه

العصرصلاةعن@اللهرسولالمشركونحبىقال:مسعود،بناللهعبد
ملا@لثهلا@لوسطى،@ل@عنالشغلونافقال:احمزتأوالثمى،اصفزتحتى

نارا".وقهرهمبر@نهم

.(97081)41/305المهرظإتحات9انظر:

المحدثين،أنظونتختلفتتقاربلرالرو@ياتتتكافأ@وجهوقد@
بنيون@روىمائاله:@لوقف،يرجحوبعضهم@لرفع،يرجحفبعضهم

عتبة،بناللهعبدبناللهوعبيديزيدبنالسائبعنالزهري،عنيزيد،

@الثبيئعنالخطاب،بنعمرعنالقاري،عبدبنالرحمنعبدعن
وصلاةالفجرصلاةبينفيمافقر@رفهشيءعن@وحزبهعنناممن"قال:

@للبلمنترا،كأتمالهكتب@لطهر

الائرا:معفيينرحمطبوعفيوجاءالكلما،الفكر:ط.الطبربدي(1)

15/1المهرتإتحاف"انطر:خطأ.ومر"خنيمعنعنمال@س@ 6



والرفعدوقف@ضتعكلةلال@ثترك@لالعلل
-

لانار"امشكلشرح@فيوالطحاوي)7741(،الدارميأخرجه:

بنالليثطريقمنما(5)والبغوفي)0955(،الأخياراتحفة"وفي(1435)

2/1مسلموأخرجه: 7 بنوا)3131(،ودداوأبو)241(،(747)1

وأبوبنحقيقي،(1711)خزيمةوابن)532(،يعلىوأبو)3431(،ماجه
2/1عوانة وفي(1434)لاثار"امنكل@ثمرحفيوالطحاوي)5312(،4

5لاالأخيار!تحفة" /8الحليقا"فينعيموأبو)3462(،حبانوابن8(،5

3 2المحلى""فيحزموابن4،8وهللا/2والبيهقي2،6 8 طريقمن3/

وهب.بناللهعبد

3/2لشائيئوا)185(،لترمذئوا)3131(،ودثاأبوتوأخرجه 5 وفي9
1وللألعلميةاط.(1462)لهالكبرىا،" فيلدولابيوالة،الرساط.(46
الاثارامشكل@شرحفيوالطحاو@)9071(،مااا/والأسماعهالكنى"

4للا أبيطريقمن(985)والبغوفي)1955(،الأخيار!تحفة9وفي(31
مروانبنالملكعبدبنسعيدبناللهعدصفوان

2/1عوانةأبووأخرجه: شيب،بنأحمدطريقمن(2135)عقب4

الحبطيالتميميسعيدبنشبيبوهوأبي،حدثناقال:

بنيونسعنوشبيب(صفوان،وأبووهب،وابنلليث،)اأربعتهم:

مرفرعا.لإشادابهذايزيد،

صحيحإ.حسنحديطهذا"تالترمذيقال

عليه.اختلفأتهإلاالمباركبناللهعبدأيضايزيدبنيونىعنورواه

3أحمدأخرجه:إذ 2 / 5و1 بناللهجدحدثاتال:زياد،بنعتابعن3

اللهعبدقالنفسم@السابقبالاسنادفذكرهيون@،أخبرناقال:المبارك،

فذكره...@الئبيئإلىأبيبهبلغوقدحنبل:بنأحمدابنيفي:-

(2)

.(3357)لتقريباا1شقفهومو:

2لاالكريبه"عماأحمدابنهروايةسبحديثهلاسلا" 73)



-
@ئد@لف@@@لعلل@لجامعفي

المبارك:ابنعنالرواةمنجمعزيادبنعابخالفحينفي

المر@زيالحسينروايةمن(1247)الزهد!@فيالمباركابنفأخرجه:

1ياالكبرى!"فيالنسائيوأخرجه: ط.(15467)والعلميةط.(46

نصر.بنسويدطريقمنالرسالة

1يلأعفالآثار"مشكلشرح"فيالطحاويوأخرجه: تحفةوفيإ(43

حماد.بننعيمطريقمن(5592)الأخيارا

ابنعنحماث@بنونعيمنصر،بنوسويدالمروزي،)الحسينئلا@م:
ز@ه.الخطاببنعمركلاممنموقوفاالمتقدمبالإشادالمبارك،

لاضعيفةروايتهتجعلالمباركابنعنالرواةمنلثلاثةعتابفمخالفة

بناللهعدمئلعلىالحديثاختلافلححلمعتمدأتكونولاعليها،يعؤل
رك.لماا

خالد.بنعقيلالوفوعةالروايةعلىيزيدبنيون@وتابع

2/1عوانةوأبوبتحقيقي،(1171)عقبخزيمةابنفأخرجه: 4

الأخيار!تحفةوفيإ(4371)الآئار!مشكلشرحفيإوالطحاوي2(،136)
مرفوعا.الابقبالإسنادالزهريعنخالد،بنعفيلطريقمنه(لكاه

أنى.بنمالكايضأوتابعه
5/5التمهيد،"فيكما"مالكلأغرائبفيالدارقطنيفأخرجه: فقال:8

أصلمنالنقاش-المقرنمحمدبنالحسنبنمحمدبنبكرأبوحدننا
جديحدثناقال:يحيى،بنحرملةبنطاهربنأحمدحدنناقال:كنابهء
ابنعنأن@،بنمالكعنوهبصابنحدثناقال:يحيى،بنحرملة
أيضا.مرفوعانفسهالسابقبالإسنادشهاب،

وهرالوجه،هذامنإلامالكحديثمنيكتبلم9الدارقطني:قال

الزهري!.عنوعقيل،يونىحديثمنومحفو@مالك،عنكريب



لرفعواالوقفتمدرضلهضلت@فىل@للإ
-

نقلهفيماالدارقطنيعنهقالطاهر،بنأحمدفيهتالفإسنادوهذا

1/1الميزانأفيالذهبي 0 كذاب!.9:(41@ا5

@خر.وجهمنمرفوعارويوقد

بناللهعبدقتاثةأبيطريقمنلا(2)الصغير!1فيالطبرانيفأخرجه:

صالزهري،عنسعد،بنزيادعنجريج،ابنحدثناقال:الحراني،واقد

عنالخطاب،بنعمرعنالقاري،عبدبنالرحمنعبدعنيزيد،بنالسائب

الله.عبدبناللهعبيدذكردونمنبهي،التبي

متروكوموالحرانيقاثةأبوفيهالحديثوهذا

اخر.وجهمنموقوفأالحديث@روي

ابيبرواية(240)والقعنبيبرواية(127)الموطأ"9فيمالكفأخرجه:
الزهد!9فيالمباركالنطريقهومنالليثي،برواية(538)والزهريمصعب

3/2"والثسائي4(،2-3)القرآن،فضائلفياعبيدوابوي@421(، 6 وفي0
1ولالعلميةاط.(1465)لهالكبرى"،" 2/4لبيهقيوالة،لرساا.@(46 8 4

1يالهوالآئار"،السننمعرفة"وفيماوه ط.(4815)والعلمبةط.(19

القاري،عبدبنالرحمنعبدعنالأعرج،عنحصين،بنداودعنالوعي

الئم@تزوذحينفقرأةالليلمنحزئهفاتةمنقال:الخطاب،بنعمرعن

آدركه.كأتهأويفتهلمتهف@الظهرصلاةإلى

لمالكالسابقةالروايةنكارةتبينمالكعنوشهرتهاالروايةهذه

ولكنمالك،عنالمحفوظةهيالمرقوفةالروايةوتكونراويها،زيغوتكئ@ف

الاتي.البرعبدابنكلاموثونكالنكارة،بعضمتةفي

3/2الثسائيئطريقهومن)8474(،الرزاقعبدوأخرجه: 59-2 6 0

1لىلهلكبرى"ا@وفي فيويوالطحالة،الرساط.(14ولعلألعلميةاط.(46
"

1للاالاثارامكلصرح عنسر،عن(5593)الأخياراتحفة"وفي(43

(3هلا7)لتتري@اا"(1)



-

@لف@اند@@لعلل@لجامعفي

بنعمرعنالقاري،عبدبنالرحلنعبدعنالزبيربنعروةعنالزهرفي،

الله.عبدبناللهوعبيديزيدبنالساثذكريخرمنعليه،موقوفاالخطاب

.@الحديثهذاإيقاتالمباركلابنثبتفهذاا@اوي:قال

5التمهيد،"فيالبرعبدابنوقال 7 / عنمالك،حديثوأما":5-58

في:قولهفإنعمر،عنالقاري،عبدبنالرحمنعبدعنالأعرج،عنداود،

أدريولاأعلم،واللهعندي،وهئمالظهر،صلاةإلىالثممم@تزولحينفقرأه
ئمهاب:ابنحديثمنعمرعنيخهالمحفوظلأنكيره؟منأمجاءداودامن

الظهروصلاةالفجرصلاةبينمافقرأهحزبهمقشيءعقأوحزبهعنناممن

وهذاشهاب..ابنعنورفعهإسنادهفياختلفوفدقرأه.كأثماله،كتب

منعلىبرحمتهاللهفيتفضلالليلصلاةعنينوبماالمعةمنفيهالوقث

يشدركماالظهرصلاةإلىالشمسزوالمنوليىفاتمعمافلكمناسندرك

@أعلمواللهبين،وهذاحزبهأحل!كليه

آخر.وجهمنعليهموقوفأالخطاببنعمرعنالحديثورو@

1لاالزهدأ9فيالمباركابنفأخرجه: اما(،لاشيبةأبيوابن4(،2

3/2لثسائيوا 6 ط.(1470)ولعلميةاط.(1466)لهلكبرى"،ا@وفي0

بنعمرعنالرحمن،عبدبنحميدعنإبراهيم،بنيعدطريقمنالرسالة

عليه.موقوفأ@هالخطاب

فيسعدابنقالبالانقطاع،محلولةأنهاإلاالصحةظاهرةالروايةهذه
1الطبقات!ا 1 7 /1 1 أبيابنأخبرناقال:هاروفبنيزيدأخبرناةإ8

بنالرحمنعدعنالزمري،1ةفجاءالاسناد@نعروةسقطدالسجتى"فيالشانيعد
وبقة1(،5920)ك@762الأضر@فتحفةو"دالبهرىا،صوأثتناه"القاريعد

اتخريج.صادر
1الموطا،لسرحفينقلهيخسامداعلىصراد 3 / أولىالحلماءكدلوهداة2

ذلكلأنالظهرثصلاة@ل@الثص@زوالمنجعلهحي@داودروايةصبالصرا@

رلحهأوثلئهأوالقر@ننصفحزبهرحلسر@الحزب،يسعلاقدصيئوقت

لقلأ!.وأئتحمظأأتقنثهابالنلأنولحره،



فعوالرالوقفتحلىضلالثتركق@لالطل
-

عمررأيتقال:عوف،بنالرحلنعبدبنحميدعنالزهري،عنذنب،

يفطرانثمالأسودالليلإلىنظراإذارمضانفيالمغربيصليانوعئمان
عنالزهري،عنمالد،عنعيسى،بنمعنوأخبرناةإايضاوقالبعدإ،

ولمرمضان،فيالمغربيصليانكاناوعئمانعمرأنالرحالن:عبدبنحميد
وأثبتهماالواقدي-عمر-بنمحمدقالسعد:لابنالقولقال-رايت.يقل

يسمعولمعمريزلمحميداوأنمالك،حديثعندنا
وموتهوسنهشيئأ،فه

ولدهعلبهيدخلوكانخاله،كانلأئهةعثمانمنسمعولعلهذلث،علىيدل

سعد.ابنكلاماتهىوك@رأاصغيرأ

4ولالهذي@فيحجرابنوقال اللانسحد:ابنكلام@لبعدط1

فطعأ".منقطعةعمرعنفروايتهسنه-مندكرماصحةتقديرعلىذلك-صح

4للاعقبالاثار@م@ئكلالشرحفيالطحاويقال دفقال:(4371)و(31

يزيدبنيونىعنالمبارك،بناللهعبدرواهقدالحديثهذاقاثل:

هذاالحديثهذاإسنادفيبهدخلقدماهذاففيوقال:موقوفأ...

المباركابنروىماصحةبهيجبمادخلوهلله:فقيلالاختلاف،

حجة،عمرعلىإياهبقافهافيالمباركابنكانلئنغيره،روىماوسقوط

رفعهفييكونواأنأحرىصفوانوأبووهب،بناللهوعبدالليث،كان

منبالحفظأولىوثلائةمرفوعأ،يونىعنرووهثلاثةوهمسيمالاحجة،

وقال:عمر...علىأيضأفأوقفهالزهريعنمعمر،رواهفقدفقال:واحد،

إلىمرفوعاالحديثهذافعادالحديث..هذاإيقاتالمباركلابنثبتفهذا

بنيون@عنالأكثرأحا@يثوفيخالد،بنعقيلحديثمنرمم@فهاللهرسول

مع@ر،وهوواحد:عمرعلىويولفهرفعهفييخالفهماالذيوكانيزيد،

فتفردحديثأروىلومنهماواحدوكلسيصالاواحد،منأولىبالحفظواثنان

رفعمنزيادةحديثفيفزاثاكذلك،فلككانو)ذامنه،مقبولأكانبروايته
منهما..(.مقبولةالزياثةتلكتكونأنوجبتيخرهما،علىله

بنعمرعلىالحديثبوقفخالفهماالذ@الوحيدمعمريكنلمقلت:

بنالرحمنعبدعنالأعرج،عنحصين،بنثاودخالفهمابلز@ه،الخطاب



@ئد@للف@@لعلل@لجامعفي

عمرعنالرحمن،عبدبنحميدوكذلكأنى،بنمالدروايةفيالقاريعبد

نقة.وكلاهما:سلفكما

فيوقال(125)"التتبعد@فيالموقوفةالروايةالدارقطنيرجحوقد
2/1لهالعلل،" 7 الموقوف.بالصواب@اوالأشبه:(022)س9

الإسنادهذا":(747)عقب"مسلمصحيحشرح"فيالنوويقال
جماعةبأنمعئلأئهوزعممسلم،علىالدارقطنياستدركهمماوالحديث

صحيحوالحديثالتعليلوهذاموقوفأ،رووهوجماعةمرفوعأ،هكذارووه
الفقهاءعليهالذيالصواببلالصحيحأنأيضا..صحيحو)سناده

أووموقوفا،مرفوعاالحديثرويإفاأنهالمحدثينومحققولأصوليونوا
الرافعكانوسواءثقة،زيادةلأنهاوالوصل،بالرفعحكمومرسلا،موصولأ
الاسنادهذاوفيأعلمواللهوالعد@الحفظفيأقلأوأكثروالواصل

عنالسائبصوهوتابعيئعنصحابيئروايةفيهأنوهي:لطيفةفائدة

الصغار".عنالكبارروايةفيويدخلالرحالن،عد

الخطيبوالمحتفينوالأعوليي@الفقهاءعنالرأيمدانقلفيالنووىبقوقد
4الالكفايقهفيالغدا@ي 2 دمقدمةفيالعيد@قيقالنقالفقدنظر.النقلهداوفي4

37دالنكشه:فيحجرابننقلهكماالالمام! أوالحديثأهلعنحكىدمنبتحقيقي:6
الحكمأنصزاندقصلاأووواتف،رافعأوومسنل!،مرسلروايةتعلىصبناأتهأكئر@
أحكامهموبمراحعةمطرثأ،قانولالي@فلثفإنالإطلا@،هدافييصبللمللزاثد
الأتمةكلام@ةقالأنهالعحئيعنعقبهحجرابرونقلنقوله،ماصمابيعرىالحرئه

بنوأحمدالقطان،سحيدسوسحيىمهدي،بنالرحمىكجدالفنهنافيالمتقديى

بلكلي،بحكمالصسالةهنهفييحكمرنلاأتهميقتضيوأمتالهموالخلىي،حنبل،
حديف.حديبكلفيأحدممعنديقوىمايل@بالشةالرجيحمع@انر@لكثيعملهم
الحديثأملأتمةعليهماهووالححغيالعيد،@قيقابنذكرهالذيوهداقلت
بنوأحمدالمديني،بنوعليمهدي،بنالرحمنوعدالقطان،سعدبنير
زرعةوأبيحاتموأبيوالنساتي،والترمني،وال@حري،محين،بنوسحيىحنل،

لالأمور.امدهقلفي@ليهمالمرجوع3ومؤلاهوعرهم،ارقطيوالدالرازيين،

معرفةفيعليهمالمحولوهمياسبها،بماروأيةكلعلىيحكمونكانوا@قدغير@،
تخصصاتهمصمنمنلكونهاوحدهمإلهمالرجوعفيجبالمة،زياثةأحكام
غيرهمتحصصاتميويىالنقحية،



والرفعالوقفتصلىضولسثترقىةرلملل
-

7/2الأشراشهتحفة@انظر: 6 /12@المهرة)إتحافو1(،5920)7
3 0 5/6المسند"أطرات9و)44651(،5 6للا1 62).

عنكثير،أبيبنيحيىروىماالوتف:فيهرجخومما@

المنقال:فيالئبيأنعفان:بنعئمانعنالتيمي،إبراهيمبنمحمد

فيصتى@لضبحومنالثيل،نصفقامكمنفهوجماعةفيالعشاء@فى
."كله@ليلقامكمنفهوجماعة

5أحمدأخرجه: 8 بنيحىطريقمنالحليق@9/54"فينعيموأبو1،/

الإسناد.بهذاكثير،ابي

إبراهيمبنمحمدنف@ا@قطاعأ.فيهأنإلاثقات،رجالهإصنادهذا
مرسلةعهفروايتهعفانبنعثمانيدركلمالتيمي

(1)
اسنهادبعدولدولأنهة

نقلهفيماالزياديخانأبوقالعامأ،عربأحد@هعفانبنعثمانسيدنا

6/1الكما@هتهذيب"فيالمزي 9 ومائةعرةتسعسنةدمات:(5612)6

عريفوكانومائةعثربنسنةماتأئهسمعتوقدوسبعين،اربعابنوهو

@قو@ه

عنالرحمنعبدبنعمرالأبارحفصأليطريقمنالحديث

بنالرحمنعبدعنالتيمي،إبراهيمبنمحمدعنالأنصاري،سعيدبنيحيى

مرفوعأ.عفانبنعثمانعنعمرة،أبي
تاريخ"فيالخطيبطريقهومن)447(،الصغيرا"فينيلطبرااأخرجه:

14/4بغداثه 4 9/1التمهيد""فيالبرعبدوابنالغرب،ط.3 0 أبيطريقمن4
الإسناد.بهذاالرحمن،عبدبنعمرلأباراحفصأبوحدثناقال:الزهراني،الربغ

منقطحةي؟1(1)

ولاشهفتكودشة،وسعيىأريععنوعريىمانةسةسات)ئهقالمىتولوعلى(2)

التهذيس@تؤبوتلاتنإخمىلةكمانشدنااششهدانمادوأربحيى،تشة

.(4937)@التتربعمياوتديحم@وكانق،صلص"وهو.(3)



=

يللف@الد@لعلل@لجامعمي

الربغأأبوبهتفزدحفص،أبوإلايحيىعنيروهلم"عقبه:وقال
موقوفا.فروياهجريج،وابنمالأرفعهفيحفصأباوخالف

أبيبرواية(32ولاالليثيبرواية(3لثااالموطأ"فيمالكفأخرجه:
الزهري.مصعب

2لاالرزاقعبدوأخرجه: جريج.ابنطريقمن(00

جريج(وابن)مالك،كلاهما:
(2)

بنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن

إلىعفانبنعثمانجاءقال:أئهعمرةأبيبنالرحمنعبدعنإبراهبم،
ينتظزالمسجدمؤخرفيفاضطجعقليلأ،المسجدأهلفرأىالحاء،صلاة
فاخبره،هو؟منفسأله:إليه،فجلىعمرفأبيابنفأتاهيكئروا،أنالناس
فكأتماالعشاءشهدمنعثمان:لهفقالفأخبره،القرآن؟منمعكماففال:

ليلةقامفكأنماالصنحشهدومنليلة،نصفقام

1التمهيد""فيالبرعبدابنقال 0 3 مثلهيكونلاأيضا)وهذا:9/

جم@.البيئعنمرفوعأرويوقدبالرأي،هذامثليدركولارأيأ،

(2)

صحةمنلدلاترالتفرطوالمحالفتالمتابعاتأدالعلمهنابلانهمنومعلوم

لممابالراوىيلصقكيفالقد@إلاحلبكودالنيالراويفلثبلحالإساد
روايةالأولالندففي@ليه،يصحلمالزهرانيالرليعأبييلىوالسنديداه،تحنه

فيذكرهالخطيبأنغيرترحةعلىلهأقفلمالوارثعبدلنالقاسميهالطبرالي
4@حدادالتلىلح 4 3 / 1 النطريقأماتمديلأ.ولاجرحافيهيذكرولمالغر@@4

فيالذهبيعهقالومذاالصيرفي،الحسينبنأحمدطريقمنرواهفقدالر،عبد
93الاعتدا@ه@يزاد / أسبنالحسأبوقاللن.وقدالأمر،صالح1ة(34لا1
أتهذلكعلىزادنظرافيهالفوارس:أبيابنوقالالررايقيفيمذميماكادالفرات.
وعلاليلفنجملفج@اعةفي@لنا.@صحةالطراني.روايةلفيفيميعهاخنلف

ج@اعهفي@لثاء!@الر.عبدابنروابةأسالبلب@قامت@ذجماعةفي@لفجر
حسلنف@وعليهلبلق@نصفتبمنحدلج@اعةسوعلا@لصحلبة،فبم@ت@

الربيع.أبيعلىحملهمنأولىالضعماهعلىالومم
1دالت@هيد"ميالرعدابركروقد@ 0 3 / تالحهساتوبحاقدجريجوابنمالكأأن9
اققمي.الرمبرعدهارونبريزيد
اللجني.يحىلروالهمالدلمط



والرفعالوكفضتحكلةللهضك@لالعلل
-

4/3المسندأأطراف"وانظر: 1 5-3 1 .(5ما3)6

عنحكيم،بنعثمانعنسفيان،طريقمنمرفوعاالحديثصحوقد

مرفوعأ.عفان@بنعثمانعنعمرة،أبيبنالرحمنعد
1/5وأحمد)8002(،الرزاقعبدأخرجه: حميدبنوعبدوملأ،8

2/1ومسلم)05(، 2 لترمذئوا)555(،وداوأبو@)062(،عقب(65يلأ5
1/3عوانةوأبوتحقيقي،(1473)خزيمةوابن4(،03)والزار2(،12) 5 0

4والبيهقي)9502(،و(2058)حبانوابن)4521(، 63 /1-4 6 3/6و4

3لأالتمهيد"فيالبرعبدوابن1،6 / عنطرقمن(385)والبغوي90،1

الإشاد.بهذاحكيم،بنعئمانعنسفيان،

هدارويوقدأيضأ:اوقالصحبح،حسنحدي@الترمذي:قال

غيرمنصرويموقوفأ،عثمادعنعمرة،أبيبنالرحمنعبدعنالحديث

مرفوعآ".عثمانعنوجه
عنعثحان،عنإلايروىنعلمهلاالحديثوهذا@@البزار:وقال

يكل@ف@الثبيئ

.@مسلم...أخرجهصحيححديطهذا9البغوي:وقال

مرفوعا.فرواهزيا@بنالواحدعبدهذهرواتهعلىسمانوتابع

1مسلماخرجه: 2 5 / 1/3عوانةوأبو)062(،(6للاه2 5 1،)5521(

عنحكيم،بنعثمانعنزيا@بنالواحدعبدطريقمن(2060)حبانوابن

صلاةبغدالمسجدعفانبنعثماندخلقال:عمرفأبيبنالرحمنعبد

@رو،اللهرسولسمعتأخي،ابنيافقال:إليه،فقعذتوحده،فقعدالمغرب،

صنىومن@للبل،نصفتامفكأنماجماعؤ،فيصتى@لعناءالمنيقول:

لا.كتهفكلأنما@قى@لنيلجماعة،ني@لضبح

حكبم.بنعثمانلطريقمتابعآخرطريقمنالحديثوروي

بنالفصيلبنقتادةطريقمنل@41(الكبيرا9فيالطبرانيأخرجه:

الأنصارقيعمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدسمعتقال:الرهاوي،قتادة



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

لمنيقول:ك@هاللهرسولسمعتقال:عفان،لنعثمانعنأبيه،عنيحئث

نيصتى@لغد@ةومنكقم@صلى@لنيلفكلأنماجماعةفيالآخرة@نى@لعشاء
كلط.النهارصلىفكأئماجماعة

قالوقدتقدم،كماووقفهالحديثهذارفعفياختلفقد@لت:

3/5"العلل9فيالدارقطني وقفه:ومنرفعهمنفكرأنبعد(27لا0

وبهذاصحيحط،فيمسلمأخرجهوقدالثوري،حديطبالصواب@اوالأشبه
واللهمسلم،الإمامرواهمارجحفقدالجوابللمؤونةنطالدارقطنيكفانا

أعلم.
6/5"الأشرافتحفة"وانظر: 11/67المهرقالاإتحافو")3289(،25

(13703).

تحديدفيالاختلافمعورقفا،رفعاالحديثفييختلفوقد@

عنالاعممثن،روىمامثاله:الوجوه،تلكبعضترجحو@حيانا@لتابعي،

موسىأبوجاءقال:ليلى،أبيبنالرحالنعبدعنعتيبة،بنالحكم

عليئبنالحسنإلى
(1)

كنمامتأ؟أمجنتأعائداعلى:لهفقاليعوور،
سمعتفمائيعائدا،جئتكنتإنعلى:لهفقالعائدأ،بللا،قال:

خر@نةفيمئىالمسلم@خاهعاد@لزجل@ا@ذايقول:@ه،اللهرسول
عليهصلىفمرةكانفدالزحمة،فمرتهجلسفإذايجلس،حتى@لجتة
ملكألفسبعونعليهصلىمساهكانلانيمسط،حتىملكألفسبعون

بصبححنى
@ا

محالفومو"عليبنالخسين@ةالطعتينكتافيللساتياالكرىال@"ديوقع(1)

لالمحتارظفيوقعمالكن"،الحسين"المخترقا@ميها"إلاالمصاثو،لجميع
يعلى.أبىعدوالدييحلى،أبيطريقمنالحديتأحرجالضياءلأنتصحيف.

أعلمواللهالحىا،ا
أحمدروايةلفظ(2)



والرفعالوقفضتعكلولحثتركق@رل@لل
-

فيالسريبنوهناد1/8،1وأحمد)13901(،فأبيابن:@أض
3لاوأبو@اود)273(،الزهدلأ1 الدنياأبيوابن1(،442)ماجهوالن9(،0

العلميةط.(74لماادالكبرى"فيوالنسائئمأ،9)والكفاراشلىالمرض"في

1/3والحاكم)262(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(7452)و 41-3 4 3و2 49-

العلمية.@(7319@لهالإيمان،شعبوفي3/038والبيهقي03،5

2/02المختار@ا"فيالمقدسيوالضياءالرشد،.@(8743)و من(637)6

المتقدم.بالإسنادالأعمش،عنمعاوية،أبيعنطرق

صحيححديطهذا"عقبه:الحاكمقالالصحة،ظاهرهإسنادهذا@قول:

1/3فيوقالفيهإ،الحكمعلىلخلافيخرجاه،ولماليخينفرطعلى 4 1

-3 سجماعةلأنيخرجاح!ولمالشيخينشرطعلىصحيحإسنادهذا":42

عنليلى،أبيابنعنالمعتمر،بنومنصورعتيبةبنالحكمعنأوقفوهالرواة

لراويالحكمديأصليعلىوأناعنهما،شعبةحديثمن@هعليئ
دةلزياا

(1)
".

فيحلافأهناكأنيتبينالحاكمكلاممنقدمناهماخلالمنقلت:

الحدبط.هذاووقصرفع

عف2ملأ/3لاالعلل"فيالدارقطنيقالفقدالأعمس،طريقأما

ع@ليلى،أليبنالرحمنعبدعنالحكم،عنالاعصئى،فرواه":(39له

الضرير،معاويةوأبوالحناط،شهابأبوكذل@الأعمث@عنبهحذثعليئ

."عليعلىفوقفهشها@أبوفأماعثاش،بنبكروأبو

وطريقرفعا@عياشبنبكروابامعاويةاباأنكلامهمنويفهمقلت:

طريقعلىأقفو@بكر،ابيطريقعلىأقفلمانيغيرتقدم،معاويةأبي

ليسلكالحاكمأنلعلمومهافمة،رلادهلولمىأصلهعلىلعى(1)
المشدرك!@

اياتالرراحتلا@ديالاعتاروعلمالإطلاق،علىالزيعةتجرلفيالفتهاءمسلك

@وصلا@
غمدنمالحديتفيالاخلا@بي@نراهألاالاحتلاتهداوعيرسالأ

أ.الثيجن؟شرطعلىبألتحكم



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

هذائبتلوفحتىنها@أبيوبخصوصمصادر.منيديلينفيماالحناط

هووالأصغر،هوشهابوأبوالأعمش،عنللمحفوظمخالففإتهالطريق،

مقدمأحدهماالرواةمناثنينخالفوقديهمصدوقنافع،بنربهعد
هذاعلةأنإلالها.يلتفتلاضعيفةروايتهفتكونخاصة،الأعمشفي

رواهالأعمشانتقدمفكماالحكم،عىالرواةخالفالاعمشآنالطريق

عنومنصور،شعبةرواهحينفيليلى،أبيبنالرحمنعبدعنالحكم،ع@

طريق.كلتخريجفيسيأتيكمانافعبناللهعبدعنالحكم،

أناعتبارعلىصحيح،فهوالحديثكيفما@ارقائل:قالفإن
ثقة.نافعبناللهوعدثقة،الرحمنعد

وهمأالرحالنعبدذكريكونانأخاهالذيلكنصحيح،هذافاقول:
بعضأبعضهمالرواةتابعقدالإممنادلينافعبناللهعبدذكرلأنبالكامل،

الأعمسإنثتمالأحوط.بابمنال@هعدبحديتفالأخدالأشهروهوعليه،
أعلم.واللهومنصور،شعبةعنالمهورةوهيالموقودةسعبةروايةخال@

7/9لماالأشرا@@اتحفةوانظر: 2(10211).

إليه.الإشارةسبقتالذيشعبةطريقأما

1/1أحمدأخرجه:مافهو 3/38والبيهقى2،1 بناللهعبدطريقمن1

بزيد.

1/3الحاكموأخرجه: 5 0

عدي.ابيابنطريقمن
عنالحكم،عنشعبقماعنعدلمجأأبيوابنال@ه،)عبدكلاهما:

مرفوعأ.المتقدمالمتىبنحوفذكرهلافع،كأاللهعد
يعلللاهذاأنمرةكيرذكرتهالذيالثوعمنهذا@@عقبهالحاكمقال

بحديثأعرفوالأعمشالأعمش،أصحابأحفظمعاويةأبافإنفلث.

غيرطمنالحكم

.(3790)لتقريساا@(1)

شعة=حال@النيعمثىا،فيولكتهاالحكم،فيولامحاويةأديلحيلتالعلة(2)



ثب@لرفع@الوكفاتعلىضرلسثترك@:رلعلل
فوقفوه.الرواةمنثلاثةوخالفهما

1أحمدأخرجه:فقد 2 1 / جعفر.محمدسعن1

كثير.بنمحمدعن(30لماثاودأبووأخرجه.

(8742)والعلميةط.(9172)"الإيمانشعب9فيالبيهقىوأخرجه:

مرزوقبنعمروطريقمنالرفدط.

عنمرزوقمابنوعمروكثير،بنومحمدجعفر،بن)محمدثلاثتهم:

الأشعريموسىأبوعادقال:لافع،بناللهعبدعنالحكم،ع@سعبة،
قال:زالرأ؟أمحئ@أعائدأعلي:لهفقالطالب،أبيبنعليلنالحسن

معهخرجإلامريضايعودمسلممنماإتهأماعلبئ:قالعائدأ.ختبللا،

لهوكاديمسي،حثىمصبحاكانإنله،يستغفزكقهممللثألفسبعون

لهيستعفركئهممللثألفسبعونمعهخرجممسياكانو)نالجئة،فيخريص

الجنةفيخري@لةوكانيصبح،حتى

لأنثالموقوفةالروايةفكبلاسيرجحالرواةأحوالفيالناظرقلت:

تفصيلنقدموقدعيره،م@شحبةبحديثأعرتوهوجعفر،ب@مححدفيها
رواةمنأكثرالموقوفةالروايةرواةفإنوكذلثهنا.إعادتهعنيغنيبمافلك

فقالالموقوفة،الروايةترجيحإلىالأثمةبعضنصبوقدالمرفوعقع

3/2لاالعلل@افيالدارقطني 6 شعبة،قولالقوليكونأنداولثه:(3لطا9

شعبةعنرواهمنلكثرةموقوفأثعليئعننافع،بناللهعبدصالحكم،عن

عهشعبة،أصحابأكثررواههكداالشعب:ديإاليهقيئوقالكذلك..،

بعد"،وقفهثممرفوعأشعبهعنالمقرئ،يزيدبناللهعبد@رواهمرقوفا،

الرممتقييدعلىيسثنمهداالدارقطمي-ذكرهفيماتوبع-محاويةأباإن3رسصورآ،-
بالأعسن@

عمرأوجدتالة،لكتبمطالحتيحلالومىالكتا@،نا@ليميرتيخلالمن(1)
الرواةط@قاتبل@عمرويصا@أرلببيعصالحليتجدشعجفعنالروايةمكثر

شجةصال@كربن

أحمد.روابةلفط(2)



@للفعائدالعللالجامعفى

3/38فيبخ@نةونقل المقرممأوقفهثتم"قال-أتهمسرةأبيبنيحيىأبيعن1

الملكعبدأنبلغنيوقال:يخطالنبييذكرولمز@ه،عليئعلىذلثبعد

@ا.منيأحفظوهويقفه،الجدي

عليها.توبعقدشعبةأنقوةالموقولةالروايةيزيدومما

عنمنصور،عنجربر،طريقمن(3100)ألو@اودأخرجه:فقد

موقوفا.فذكرهنافع،بناللهعبدعنالحكم،

يصح.ولاالطريقهذاغيرمنموقوفاالحديثهذارويوقد
عنالأجلح،عن(731)الزهد،"فيالمباركبناللهعبدأخرجه:فقد

موقوفأ.فذكرهموسى..أبوجاءقال:عتيبة،بنالحكم
الوساطةالإسنادمنالاجلحأسقطفقدالثذوذ،ظاهرةالروايةفهذه

ومنصورأ.وشعبةالأعمشخالففقدوبهذاموسى،وأبيالحكملينالتي
ة.عدي@طرقمنالحكمطريقغيرمنالحديثهذارويوقد

)777(،والبزار6(،9لاوالترمذي1/1،9أحمدأخرجه.فقد

مرفوعأ.فذكرهأيه..عنفاختقيأبيبنئويرطريقمن(1410)والبغوئ
هذاعليعنرويوقدغريب،حسنحديثداهذاعقبه:الترمذئقال

يرفعهولموقفه،منمنهموجه،غيرمنالحديط

@اتهذيب@يالمزينقلففدثوير،لضعفضعيف،إسنادوهذاقلت
4لاالكمال 2 2 / ونقللثيء@ا،داليسفيه:قالأنهمعينبنيحىعن)مك@(1

ضعبف"فيه:قولهالجوزجانيعنونقل"،ضعيففبه:إقولهأيضأعنه
وقالبثقت@ا،لي@":(9للاوالمتروكون@هالضعماءدافيالتساليوقال@ا،الحديث

@@ضعيفال@ا@:4الا@.نوالمترو@الفعماءال@فيالدارقطني

7/4لمالأشرافالاتحفةوانظر: 0(10108).

بنعلقحةعنشريكطريقمن(10932)شيبةابيابنوأخرجه.

الرفض!.درميصج@،"ة(862)التقريا@فيوهر(1)



لرفعواالوقفضتعكلرلحثترك@:رلملل

موقوفا.فذكرهعليأ...أتىأتهالأشعري:موسىأبيالبعضعنمرئد،

مرثد.بنعلقمةشيخلإبهامثضعيفإسنادوهذا

ابنوهوالجهني-موسىطريقمن(10935)ثيبةأبيابنوأخرجه:

موسىأباانأبي:قال:برثة،أبيبنسعبدسمعتقال:الله-عبد

موقوفأفذكرهعلي...بنللحسينعائدأانطلق
بنالحسين9قوله:متنهفيجاءماإلافيهولي@صحيح،إسنادوهذا

."عليبنالحسنداالمتقدمة:الطرقفيحينفي@اعلي

9ياداالإيمانشب"فيالبيهقيئوأخرجه. 87والحلميةط.(17 43)

الرملي،هارودبنعمرانحدثن@قال:الرازي،زرعةأبيطريقمئالرشدط.
حرملةبنالرحمنعبدقال:خالدبنعطاتحدئناةقال

عليئ...بنالحسنعادموسىأباأنالمسيب:بنسحيدعنالأسلمئ
مرفوعأ.فذكره

ابننقلهديماأبو@رعةعهقالهارون،بنعمرانحسنإسنادوهذا

6/3والتعديى"الجرح"فيحاتمأبي @اصدوقأ.:(4017)93

الوجه.هذاغيرمنرو@وقد

97أحمدفأخرجه: / 1و1 المرض9فيالدني@أبيوابن1،8

بنحمادطريقمن(2958)حبانوابن8(،2لايعلىوأبو)28(،@والكفارات

عادحريثبنعمروأنيسار:بناللهعبدعنعطاء،بنيعلىعنسلمة،

لهفقالفيها؟مانفسكوفيالحسنأتحوذعلي:لهفقالعليئ،بنالحسن

لافلكإنأماعلي:قالشئت،جثقلبيفتصرفبربيلستإنكعمرو:

مسلممنلمايقول:ع@ور،اللهرسولسمعثالنصيحة،إليكلؤثيأنيمنغنا

.(4612)الالنفرسه@م،لاصلو@،ةومو(1)

(3840)لتقريساا1أحطااماردؤ@صدى"ةوهو(2)

وقدالشاخرين،كبله@تمر@مماال@دمداأنعيرالدهداليعلةليتي@ولا(3)

كتهم.ليتخريجهعنالمتقدمونأعرض



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

@لنهارساعاتلثطمنعليه،يصنونملكألفسبعينله@لتةابنعثإلاعاد@خاه

يصغ.حتى@للبلساعات@ئيومنئمسي،حتىكان

بناللهعبدنف@سندهعلةأماومتنأ.سندأمعلولالإسنادوهذاقلت:

ميزانفياكماالمدينيبنعليعنهقالمجهول،الكوفيهمامأبايار
2/5الالاعتدالا 2 @،مجهول@اشيخ:6/78التهذيب!تهذيبو")6074(،7

78"التهذيبتهذب"فيحجرابنوقال / بنعليكلامنقلأنبعد6

عطاء،بنيعلىغيرسماهوقدقال:الطبري،جعفرأبوقال@اوكذاالمدي@:

عطاعابنبعلىصهيم،قالوكذانايع،بناللهعبد
(1)

فيحبادابنوذكره
5/5الثقاشا" المجاهيل.توثيقفيقاعدتهعلى1

الحكمأنتقدمفكمامه،أوثقهومنخالفتهف@اللهعبدحهالةوعلى
موسىأباالحسنعلىالداخلجعلواالمسيببنوسعيدبردة،وأباعتيبةابن

لمحلي@هذاففيحريث.بنعمروجعلهيساربناللهعبدآنحينفيالأسعري،
الإسناد.هذاشذوذعلى

فقوله:نكارتهعلىيدلماالألفاظمنفيهجاءقدنهف@متنه:علةأما
قال:علياأنصوابهمحلول،القولهذافيها؟اماسفمكوفيالحسنلأأتعود

والمجيبالسائلنفسيفيأنمهيفهمالأولالمتنففيزائرأ"أمجئتأعائدألا
مافقالالزائر،قلبفيضغينةهناكأنعرفطابىأبيبنعلىوكانحنقأ،

شئت@هحيثقلبيفتصرفبربيلستإنك"قوله:وأمامطروح.نمقوهذاقال،

مننألفهلمكلامهكذاومثلالحديط،هذابطلانعلى@ليعالنصهذامثل

يدعلىتربواالذينوهمالكلامهذاثلهديممنيكونوكيف@،الصحابة

أبوقالحينماالحكمطريقمنجاءبماأيضامعلولوهوبميد،البريةخبر
كمئلمثلهم@الصحابةبينعرفناهالذ@النصوهذاعائدأ@اللدالاموسى:
والحمى.بالسهرالجسدسائرلهتداعىعضومهاشتكىإفاالواحدالجسد

قلش@بعدرهمماوموالكمال!تهديب1علىزواندهمىهذاححرابنوكلام(1)

."قلت@تو@صدرهإلازواندهمنننأيذكرلاحجراسأنوليعلم



والرفعالوقفضتعكلللثترك@:للعلل
-

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

1أبيهمسندعلىزيا@اتهفيأحمدبناللهعبدفأخرجه: 3 8 /،1

"فيواليهقي
منالرئدمأط.745)والحلميةط.(9175)@الإيمانسعب

أبيبنمسلمحدثناقال:@الحسامابيابنيعنيسلمةبنسحيدطريق
مريضأعادالمنقال:ك@النيئأنعليئ:عنالأنصار،منرجلعنمريم
عندهمنخرجف@ذا@لرحمة،في@ستنفععندهجلسف@ذا@لجتة،خر@ففيش

@ليولأ.ذلكلهيستنفرورملكألفسبعونبهوكل
ز@ه.عليئعنالراويلإبهامضحيف؟إسنادوهذا

11/7المهرة!إتحاف"وانظر: 0 .(1ما9للا0

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

(1874)والعلميةط.(9171)"الإيمانشعبفيإالبيهقيفأخرجه:

بنمحمدعنسعيد،بنيحيىعنسعد،بنالليثطريقمنالرسدط.

ابيمجاهدعنحسين،أبيبنالرحمنعبدبناللهعدعنحبان؟بنيحيى

الجمليومعلياقاتلفيمنكنتقال:تميم،بيمنرجلعنالحجاج،
أبيبنعليئعليافدخلعائدأفأتيتهحسين،اشتكىاليومذلكن@بفلما

ومكانه،لحفهحسبناأعودجئتفقلث:علينا؟أدخلكماةفقالطالب،

بمانعيليسنفسكفيتظنالذيإنفال:
منسمعتهشينأأحدثكأن"4)

خر@ففيتعدمريضاعادلمنبقول:ع@اللهرسولسمعت@ت،اللهرسول

."حنى@لليلعليهبصلونملكألفسبعونبهوكلضدهمنقامف@ذا@لجتة،

مريضأكانالحسنأنوالمحفوظالراوي،لإبهامثضعيفإسنادوهذا
لاالحسين.

@التقريسلأ@6232@حفطه!منيخطئالكتاب،صجحصدوت@وهر:ا@@

(6647)سهلنقرا"@نهققاوهر:(2)

الرثدطبحةمنرالصوابخطا،وهو"الحهل@يرمالحلمية.طبحةفي(3)

@بمايميا.الرشد.طفييا(



@للفعائدالعلل@لجامعفي

طريقمن(150)والكفاراشهالمرض9فيالدنياأبيابنوأخرجه:
عنالتميمي،كرزعنقيس،بنحسنعنغنية،ابيبنحميدبنالملكعبد

مرفوعأ.فذكرهعليئ،
فيالذهبيفالقي@،بنالحسنأجلمنضحيف،إسنادوهذا

1/5الحيزان!" 1 1رو9 أيضأ:وقاللما،متروكالأزدي.الفتحأبوقال":(93
@البخاريولاحاتمأبيابنيذكرهلموحده،غنيةأبيبنالملكعبدوعنه"

كأته

الرواياتعلىورجحانهاالموقوفةالرواياتصوابيتبينتقدم
الموقوفة،الرواياتأماإعلال،أومقالمنتخلولاأسانيدهاوأنالمرفوعة،

المرفوع؟بحكملهايحكمالرواياتهذهمئلأنإلاالمرفوعقيمنأقوىفهي
أعلم.واللهبالرأي،مثلهايقالأنالمستبعدمنإذ

@حابةطريقمنصحثموالوقف،الرفعفيهتعارضومما@
ابنعنظبيان،أبيعنالاعمش،عنحازم،بنجريرروىما@خرين:
أمرزنت،قدفلانبنيبمجنونةطالبأبيبنعليمرقال:عباس،
هذه؟!ترجمالمؤمنين،أميرياةلعمروقالعلي،فرئصابرجمها،عمر

عن@لقلمريخع"قال:@تاللهرسولأنتذكرماأوقال:نعم،قال:
وعنيستيقظ،حتى@لنائموعنعقله،على@لمغلوبالمجنونعنثلاث:

عنهافختىصدقت،قال:@ايحتلمحتى@لصييئ

العلميةط.(7343)الكبرى""فيلتساليوا4(،104)ودداأبرأخرجه:
ويلطحاوابتحقيقي،(03ول@4(3001)خزيمةبنوالرسالة،اط.(3073)و

2/7الاثارامعانيشرح"في 3لاالعلميةط.وفي4 مكل@امرحوفي(19
1(،43)حبانوابنل@75(،لأخيار"اداتحفةوفي(3لما6)لهلآثارلما،ا

3/1والدارقطي 1/2والحاكمالرسالة،ط.(3267)والحلميةط.38 5

حزيمةاب@روايةلمظ(1)



لرفعوالوقفاضتحكلرلخترك@:للعلل
-

5و 9 1المحلى@9/1فيحزموابن2،/ 4/1والبيهقي3،9 9 8/2و6 6 وفي4
فيوالضياءالرشد،ط.(5330)والعلميةط.(3493)لهالصغير@،السنن"

2لأالمختار@ما 2 9 / حازم،بنجريرعنوهب،بناللهعبدطريقمن(608)2
مرفوعأ.الإشادبهذاالأعمش،عن

موقوفا.الأعمث@عنفرووهجماعةخالفهثحازمبنجريروخولف

معاوية.أبيطريقمنل@702(منصوربنسحيدفأخرجه:

معمر.طريقمن(11427)الرزاقعبدوأخرحه:

الحميدعبدبنجريرطريقمن(4399)داودأبووأخرجه:
(1)

وكيع.طريقمن(4400)داودأبووأخرجه:
والحاكمح،ا.ط.(763)والعلميةط.(174)الجعدابنوأخرحه:

38 9 2المختارماا"فيوالضباء4،/ 2 8 / شعبة.طريقمن(607)2

نمير.بناللهعبدطريقمن2لمحلأ/8اليهقيوأخرجه:

38ك@3-/4الحاكمةوأخرجه عونبنجعفرطريقمن9

/3"العلل"فيالدارقطنيذكرهمارزيق،بنوعمارفضيلابنوتابعهم

7 .(354)س2

نمير،وابنوشعبفووكيع،وجرير،ومعمر،محاويتا)أبوتسحتهم:

عباس،ابنعنظبيان،أبيعنالأعمش،عنوعمار(لفيل،وابنوجعفر،

آنعمربهافأمرأناسا،فيهافاستشارزنت؟قدبمجنونةعمزتيقال:(

محنونةقالوا:هذه؟فأنماةفقالطالب،أبيبنعليعلىبهافمزترجم،

فقال:أتاهثمبها،ارجعوافقال:قال:3،ترأنبهامرفا4زت،فلانبني

بعرخوكدلكالحدلطرفععدمعلىداود"أليلحسشمنالمطرعهالسحاتفقت(1)

1يلالهه/7شراشهاي@تحفة"فيالمزي 0 ديالمرفوعالضيأتلموكذلك9(،1

2ال@نامحالم" 6 7 علىمحص،خطأوهرالحديتلر@عالعلميةطعةوانفردت3،/

12/7المح@ودعون@لىالرجوعفحندلجديد.ليىالخطأهذاأن المرفوعوجدنا4
برللاالخلطمنرهنامحكوفتي@(يروععقد

موو(2)
مما(8)ببهلتقرا@وقاصد"



-

ئد@للف@العلل@معديالحا

حتىالمجنونعنثلاثة:عنرفعقدالقلمأنعلمتأماالمؤمبن!أميريا

فماقال:بلى،قال:يعقل؟حتىالصبيوعنيستيقظ،حتىالنائموعنيرأ،

فجعلقال:فأرسلها،قال.فأزسثهاقال:سيء،لافقال:ترجم؟هذهبال

@اود.لأبيواللفطموقوفاهكذايكتر.

3/7العلل،"فيالدارقطنيقال فضيلوابنوكغ@اوقول:(354)س4
موقوفأ.ةيعني"بالصوابأشبه

يخرجامأ.و@البخين،شرطعلىصحيححديطهذا@@الحاكم.وقال

وأحفظ،أكئرموقوفأعنهرواهمنلأنالوقف.الأعمحئىعنفالراجح

حازم.بنجريرتوهيمفيالترمذيقولوسيأتي
عباس.ابنفكرنصمنموقوفاحصينأبوورواه

عتاشبنبكرأبيطريقمن(19472)شيبةأبيابنفأخرحه:

ط.(5073)والعلميةط.(5734)الكبرى""فيالتسائىوأخرجه:

إسرائيل.طريقمنالرسالة
عنظبيان،أبيعنحصين،أبيعند)سرائيل(بكر،)أبوكلاهما:

عباس.ابننكر@ودمنموقوفا،بهعلي،

سعد.تابعهحصينأبوتوبعوقد

4"التعليقتغليق"فيحجرابنأخرجه: 5 7 / بنسعدطريقمن4

عباس.ابنذكر@ونمنموقوفأبهعلي،عنظيان،أبيصعدة
ابنعنظبياتأبيحديثيعني:أولى"الأولى"حجر:ابنقال
موقوفأ.عليئعنعاس،

السائببنعطاءعبيدة-لنوسعدحصينأبيأي:وخالفهما-
(3)

مرفوعأ.فرواه

م@7(.5)الالتقريمههصح@ح!وكابهحمظه،ساءكرلماأتهإلاعابد،نقةوهو.(1)
1ولالكاال@تهذب5الظرةالسعيد@ل@المطبوعليتحر@@2@ 2 فيومو@،لا.622

ثققه.".(2249)"لتقربالا

لأ592)@اتقري@ااختلط،صدوقومر.إ(3)



والرفعالوقصضتمكلةللخترك@لالعلل
-

1/1وأحمد)09(،الطيالسيفأخرجه: 54-1 5 1و5 5 فضائل"وفي8

97التمهيد""فيالبرعدوابن)9021(،لهالصحابة،، طريقمنما-1/
سلمة.بنحماد

فيحزمب@وا)785(،يعلىوأبو4(،024)وداأبو@وأخرجه:
1المحلى"إ 1 4 / الحميدعبدبنجريرطريقمن1

ط.(4730)والعلميةط.(4734)الكب@رى"9فيالتسائىوأخرجه:

الصمدعبدأبيطريقمنالرسالة

2-2لملأ/8البيهقيوأخرجه: 6 الأحوصأبيطريقمن5
(3)

عنلأحوص(اوأبولصمد،اعبدوأبووجرير،د،)حماأربعتهم:

بهعلبئ،عنطبيانأبيعنالساث،بنعطاء
()

ابنيذكرولممرفوعا،

أيضأ.عباس
الحديثبعدلأالتمهيدافيالبرعبدابننقلهفيمامعينبنيحيىقال

سمعلأتهصحيحة.السائببنعطاءعنسلمفبنحماد@رواية
انقبلنه

أولىوهذا"الموقوفةحصينأبيروايةبعدقالالئسائيأن

الساثبالا.بنعطاءمنائبتحصينوأبوبالصواب،

1الاري!فتح"فيأيضاحجرابنوقال 4 7 / 1 ورجحيلااكلأ(:إ2

ومعالموقوف،التساثي
حكمأ!.مرفوعفهوفلث

الا@ر@هحمطهاصيهمعمرهاحرفيكانقجلالكتاب،صجحنقةةو(1)

.(9)6لاو

ى.اله.الالتقريس@حاطاثقة1العتي.الصمدعدبنالعزيزعدوهر@2)

.@2703@الالتقرباحدين@عا@متق@،إنقةسليم:ب@سلامومو@@@

@1366@اققرس@@ثقق@@حندب:لنحصينوهولا@

الأحرصأليوروايةداو@أبيعدجربرصروايةأحمد،عندالأولىحمادروايةفي)،(
أتاها،الذيلعلفلان،ليمعتوهةهنههمانز@فعليقولصادةفاليهقيعد

أ@ري!لاوأناعلي.فقالأدري،لاعمر.فقالةقالبلاتها،فيويرأتاها



-

@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

يثبتولا"ظبيان:أبيعن(177)لابنه"المراسيلدافيحاتمأبووقال

3/7العللا"فيقالالدارقطنيأنإلا@هه،عليمنسماعله (291)س4

@ا.نعم"قال:رف@؟وعمرعليأظيانأبولقيقل:عدما

الراجماا@انصبفيالزيلعينقلهفيماالعيدثقيقبنالدينتقيالثيخوقال
1 63 لأتهوعمر.لعليظبيانأبيلقاءعلىاتصالهايتوقفالروايةداوهذه.4/

تقديروعلىالانقطاع..محتملةفهيشاهدهاثهايذكرولمواقعفحكى

منمعين:وابنأحمدالإمامقالبأخرة،اختلطالسائببنفعطاءالاتصال،

سمع
سمعومنلثيء،فليسحدبثامنه

هؤلاءفيفلينظرفبل،قديمامنه

.@بالوقفمعلولفهووايضأمه،سماعهموحالالمذكورين،

الأعمشفرواهروايات،ثلاثلهظبيانأباأديتينتقدممما
(1)

فذكر

موفوفأ.وذكرهعباسابنإشاثهفي
عباس،ابنالإسادمنفحذفاعبيدة،بنوسحدحصينأبوعنهورواه

للأعمش.متابعيننعدهماأنيمكنفلاأيضاموقوفاونكراه

فهذهعباس،ابنيذكرولممرفوعافذكرهالساث،بنعطاءوخالفهم
كلهمطبيانأبيعنالرواةانوالملاحظبينها.الجمعيمكنلارواياتئلات
هذا.حديثهفياضطربوألهظبيان،أبيعلىالحمليكونفحينثذثقات،

ل@ه.عليعنأخرىطرقمنالحديثوروي
فيوالحربي)3044(،ودداوأبو)1802(،منصوربنسعيدفأخرجه:

07)323/41@عليدمسندفيكمالاالحديثغريب" 83والبيهقي7(،6 /3

5و 7 / 3و6 5 9 8/2و7/ فيحزموابن7،7الكفايقا:"فيوالخطيب6،5
1المحلى!لا 5 7 / عنالضحى،أبيعنالحذاءخالدعنطرقمن6

مرفوعأ.بهطالب،أبيبنعلي

مرتر@ا،عهروهالرواةمنتسحةلاتفاقالد،لهذاالأعم@طريقسالراجحاي(1)
مر@وعآ.ححلهالليلحريرحلافآ

.(1ملا.)التقرب"يرسل!دنقةومو:(2)



والرفعالوكفتمارضللهضقى:للعلل

أنإلاثقق@9وهو:صبيحبنمسلمالضحىألوفيهالحديثوهذا

:"المراسيلدافيحاتمأليابننقلهفيمازرعةأبوقالهمرسل،عليعنحديثه

2 1 مرسل،.عليعنصبيحبندمسلمةقالم@21)8
1/1حمدأخرجه:وأ @يئيلئساوا)3241(،لترمديوا1،8

لكبرى@ا"
4/3والحاكمالرسالة،ط.كلا(.6)والعلميةط.(7346) 8 طريقمن9

يحيىبنهمام

1/1أحمدوأخرجه: 4 والبيهقي)2321(،لهالصحاكه،فضائل"وفي0
3 2 5 / عروبةأبيبنسعيدطريقمن4

مرفوعا.بهعلي،عنالحسن،عنقتادة،عنوسعيد()همام،كلاهما:

عبيد.بنيون@هذاعلىقتاثةوتابع

2والبيهقي2(،"82)منصوربرسعيدفأخرجه: 6 5 فيوالضياء8،/
2/4المختارظ" الحس@،ع@عببد،بنيون@عنهنيم،طريقمن(415)1

مرفوعأ.بهعلي،عن
موقوفا.رواهحيثزريعبنيزيدرفعهعلىهشيماوخالف

ط.(7073)والعلميةط.(7347)داالكبرى@فيالتسائيفأخرجه:

عنالحسن،عنعبيدبنيون@عنزريعبنيزيدطريقمنالرسالة

موفولأ.دهعلي،
هذامنغريبحس@حديثعليحديط@امرواية@دالترمذيل@

"عليمنسماعأللحسننعرتولاالوجه..

(6632)تقريباا@

و@رد@اال@قةومو.
(7319)مهالالتمرد"

2ه@الت@رس@قتادق@فيالاسأنتمنال@قة.ةوهو 36).

ومو.
.(7713)لاققرسانبتنقة"

(7909)ترساا@@رع!فاصلثت،سقةوهو.

منأحدأالحسلقيزرعةألوالشنل(92)دالمراسل!يرحاتمأليابنقال

@قلت:وعليأ.عمانبنعتمانرأىرفلةراهمقال.البلوييى؟

3حليثآنهمامع

سمعقلت:عليأ.رأى..@ةقال)مما(وفيلا"،قال:
لا!.قال.حدتأ؟مه



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

5الكبير@ا:لأالعللفيالترمذيوقال @اسالتالقاضي:بترتيب(240)93

القلم...الرفعةطالبأبيبنعليعنالحسن،حديتةيعنيعنهمحمدا
أبوقالحسن،حديطعندهوهوعليا،ادركقدالحسنفقال:الحديث!
ظبيان،أبيعنالسالب،لنعطاءعنواحدغيررواهالحديثهذاعشى:

عنواحدغير@روىمرفوعا،@لقلم!الرفعيحي:@ه،النبيئعنعلي،عن

وكانمو@وفأ،عمرع@عباس،ابنعنطيان،أبيصالأعمث@،
هذا(1)

عنالأعمش،عنحازم،بنجريروروىالسات،بنعطاءحديثمنأصح

بنجرير@يهوهموهم،وهو@رفعه،الحديثهذاعباسابنعنظبيان،أبي

3/1"العلل"فيالدارفطنيوقال 9 أثبهوالموقوف9ل@53(:س2
لصوبا

اخر.وجهمنعليعنمرفوعأالحديثروي

أخبرنيةقالجريج،ابنطريقمن(2042)ماجهابنفأخرجه:
(2)

@لقلمالريخعقال:جم@اللهرسولأنطالب:أبيبنعليعنيزيد،بنالقاسم
ئما.لنا@عنولمجنون،@وعنلصغير،@عن

يدركولممجهولفهويزيدبنالقاسمأجلمنثضعيفةروايةوهذه
علبأ

اخر.طريقمنرويوقد

كأدئه"ولحلها:لمطرع،امكدا@ي(1)
هنالندوةخطأ،محضوهوأنباناا"شر.الدكتورطبعةماحمهابنالمن@ميالدي(2)

مىالصو@حاهوكنلكالمتقدمبن،عدسامالا
1ولالأشراشهتحفة" 1 3

(10255).

5يلاافقرب"(3) 5

ديالسزيقالهلك@
9الكما@هتهنيب@ 2 / ولمطا@أليلنعليعن"(5425)6

بنالقممم@وقال.ه@.23@الالصحماط@يالدمبيودكرههدا،حدلاو@كريدركط
يدركمه.لمعلى،صيزيد،



فعلرواالوكفضتعكللالثترك@.لىلحلل

أخرناقال:هسيم،طريقمن(2080)منصوربنسعيدفأخرجه:

ودكربامرأة...الخطاببنعمرأتيقال:النيمي،إبراهيمعنالعوام،

مرفوعأ.بنحوهالحديث
و)براهيمفيه،متكلمحوشب-ابنوهوالعوام-ضعيف،الإسنادهذا

منقطعفهوعمرمنيسمعلمالنخعي
5الجزمبصيغةالبخاريعتقهوالحديث 9 8/2و(52لعلأعف7/ 04-

فيهما9الموقوفة:الحسنعنعبيد،بنيون@روايةسعدالنسائيوقال

بالصواسه.اولىهذاأصح،والموقوفصحيح،ضيء

ذكرمابعداملا(6)عف/12الاري!فنحفيإحجرابنالحافظوقال

لا"قال:ئمتخريحها،فيالئسائيأطتداقدوشواهده:الحديثطرق
يصجع

إنحيثالاسخ،منربماخطأوفيه"بالصوابأولىوالمرفوعش@ء،منها

سلفاكمابالصوا@!أولىهذاأصح،والموقوف9قال:التسائي،

أعلم.واللهموقوف،صوابهعليعنالحديثأنتبينهذاومن
ديالألبانيقال

منإيقا@يضرهدولاة(297)2/6"الغليلإرواء"

قبولها.يجبفيهزيادةوالرفعثقة،رفعهمنأنالأول:لأمرين:أوقفه

وفولعلمت.أمالعمر.عليئلقولالرفعحكمفيالوقفروايةأنةالثاني

يضرهلاوكدل@عندهم.معروتالحديثأنعلىدليلفذلكبلى،عمر:

أبيعنالسائب؟بنعطاءروايةمثلعباسابنالإسنادمنأسقطمنرواية
فمربرجمها،لأمرفجرتقدبامرأةعمرأتيقال:الجنبي،ظبيان

الحديث.ز@ه...علي

السالببنعطاءلكنئفات،ورجالهالألباني:للثسيخالقولقلت-

ظبيانابيبينعاسابنإسنادمنعليهفمبدلعلهاختلط،كان

عنط.الأعمقروايةعندناوالراجحوالخليفتين..

رجما.عائثةحديثمنشاهدوللحديت



@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

6/1أحمدفأخرجه: 0 1وا0 0
1و 2للأوالدارمي4،4 ثاودوأبو9(،2

6/1والشائي2(،140)ماجهوابن)8934(، 5 (5625)لهالكبرى"،"وفي6

الجارودوابن)0044(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(5596)والعلميةط.
والحاكم1(،42)حبانوابن)7232(،"لأوسطا9فيالمنذروابن1(،48)

5 9 / عنطر@من(946)"الخلاتأحاديثفيالتحقيق"فيالحوزيوابن@2

عنالنخعي،إبراهيمعنسليمانأبيبنحمادعنسلمة،بنحماد

@لنائمعنثلالخ:عن@لقلمد@رفعقال:@ت،النبيئعنعانثة،عنالأسود،
يعقلاحتى@لمجنونوعنيحتلم،حنى@لميبئوعنيميقظ،حتى

2المنير!البدر"فيكما"الإمام"فيالدينتقيالثخقال 2 7 /3:

.@عليحديطمنإسناثاآقوىهداعاثسة@احديث

فحديثوبالجملة":(297)2/7@االغليلإرواءفيإالألبانياليئوقال

لهوهذافرد،طريقهلأنالمتقدم.عاثثةحديثمنأصحعديهذاعليئ

صحيحإحداهاطرقأربع

أبيوعنقتاثةأبيوعنوثوبانأوس،ب@شدادعنالبابوفي
ةهرير

7/2"الأشرافتحفة9 7/1و(06701)2 31(0255،)1

4/1الراياانصبو" 61-1 3/2المنير@االبدرو"6،5 22 التلخيصودا3،7
1/4الحبير" 67-4 7 4/3المسند"أطرافو@ا)362(،0 9 /4و(0062)6

6 2 0 7 4 5المهرظإتحافو"0(،0 0 5 / 1 2/4"الغليلإرواءو")12541(،1 (297!.
أحاثيتفيالالخقيقصرسقطالتحريج،مصا@رمنوالإثات@،@الأوسطمنسقط(1)

يقه.طرمنأخرجهالحوزىاسلأدحمد،،الإمام(المشدسوالإثاتالحلاشه،
أحمد.روايةلمط(2)

(386)له"،الناص@@صدولي7(،1يلاهالكير!ير@الطرانىةأحرحه(3)
38الحاكمأحرحه(4) 9 /4.

4/1الرايقأالنص@فيكمام@دهننالرارأخرجه(5) 64.



فعوالرالوثفضتحكللالثتركلت@لال@لل
=

ماوالحفظ:للعدد@لوقفصرجحرفعا@رقفأ،فيهومما@ختلف@

عنزفر،بنصلةعنإسحاق،أبيعنمعمر،عنالرزاق،عبدروى

الانفاقالايمان:منثلاث"الله-طترسولقالقال:ياسر،بنعمار

نفسم@ا.منوالانصاتللعالم،السلاموئذلالاقتو،من

ومن1(،931)العلل!9فيحاتمأبيوابر)6931(،البزارأخرجه:

38التعليق!تغليق9فيحجرابنطريقه / .39و2

عساكروابن)541(،المنتقاة!الفوائد"فيالحربيالحسنأبووأخرحه:

46/3دمشتى"تاريخ"في 1 0

الكوفياللهعبدبنالحسينطربقمن
الصباحب@محمدعن(721)معجمهفيالأعرابيابنوأخرجه:

مر@وعاالإسنادبهذاالرزاق،عبدعنومحمد()الحشن،

أبيعنمعمر،عنالرزاق،عبدرواههكذامرلوعارويالحديثهذا
بالوقص.واعلإسحات

عنإسحاتأبيعنواحد،غيررواهفدالحديثوهذا"البزار:فال

يعني.الرزاق-عبدعنالثيخهذاوأسندهموقوفأ،عمارعنصلف

الكوفي-إ.اللهعبدبنالحسين
رواهحديطعنزرعةوأباأبيوسألت@@حاتم.أبياب@وقال

عنعقابى،عنصلة،عنإيسحاق،ابيعنمعمر،عنالرزاق،عبد

الاقتلىحهمنالانفاقالإيمان:حلاوةوجدفقديخهكنمنالثلاثيكل@:النبيئ

و)سرائيلوشعبةالثورئرواهخطا.هذالا:فقاالحديئص
(2)

يقولون:وجماعة

والصحيح:منهم،أحذبرفعهلاقوله،عتارعنصلة،عنإسحاق،أبيعن

ثيرقع(1)
وطريفي1/5،6الرراند"مجمع1و)03(،لأشارهاك@و@لزارأادمد

6ولوالعديحادالجرحمنرالمنتالحىالحلبقاالتغلبقديححصالن 6

@ثمنقو@اريخالفقاظ،الفماندو@!(260)

بسرانيل.روايةعلىأقف@(2)



@ئديللف@@لعلل@لجامعفي@صح@9@

الرزاقعبدمنأرىأبي:قالهو؟ممنالخطأةلهماقلتعمار،عنموفوت

هذاأعرتلازرعة:أبووقالالخطا.كثيراجميعافإئهمامعمر،أوص

بواسط،شيخحدئاقلت:هدا؟يقولمنةقال3معمر،حديتمنالحديث

فسكتالرزاق،عبدعنالكوفي،ابنله:يقال

:39/2@التعليقتغليق"فيحجرابننقلهفيماآيضاحاتمأبيابنوقال

وشعبةالئوريةجماعةرواهعمار.عنموقوتهوإنماخطأ،حديثلاهذا

محنى!.لرفعهولي@عمار،قولموقوفكلهمدونهمفمنوزهير،

الحمينبهيتفردلم"ححر:ابنوقال
(1)

بهيشعركماالكوفيبن

منفيهالوهمأنفالظاهرالصباح..بنمحمدرفعهعلىتابعهبلكلامهم،

سمعممىهذينلأنالرزاق،عد
."بأخرةمنه

إليه.أشيرالذيالموقوفالحديثأما

تغليقفيإحجرابنطريقهومنا(،لها39)جامعهفيمعمرةفأخرجه

.38-2/37"التحليق

1/1الباري!فتح"فيكمامسندهفيشيةبنيعقوبوأحرجه: 1 2

3دمئقأتاريخ"فيعساكربنيحقوبطريقومن2(،لطعقب 0 9 / 4،6

4النبلاعاأعلاملأسيرفيوالذهي 2 7 /2"التعليقلأتغليقفيحجروابن1،/
شعبةطريقمن37

شيبةأبيوابن)142(،الزهد"فيإالجراحبنوكيعوأخرجه.
فيو37-2/36التعليقاالاتغليقفيكماالاالإيمان@افيوأحمد3(،9580)

1/1الاري!فتح" 1 6،4العقلاء":روضة@فيحبانوابن2(،يهعقب2

لمه(ال@وولم@(العلميةمأط.797)و(4لا"الإيمانداشعبفيوالبيهقي

الوري.سفيانطريقمنالرشدط.
46/3"ثفقتاريخ"فيعساكرابنوأخرجه: 0 شحبةطريقمن9

)مقرونين(.لثوريادوسفيا

الحديث.هداأولعلىالتعليقراحع(1)



والرفعاليقفضتمكلةرلخترك@رلعلل

1/1@الاريطفتحفيكمامسندهفيشيبةبنيعقوبوأخرجه: 1 2

3"دمق@اتاريخفيعساكربنيعقوبطريقومن)82(،عق@ 0 9 / وابن4،6

معاوية.بنزهرطريقمن37/2@التعليقتغليق"فيحجر

1لهاالإيمانشعب"فيالبيهقيةوأخرجه 1 1ويلاالعلميةط.(23 0 72)

حديغطريقمنالرشدط.
(1)

معاوية.بن

بيآعنوحديج(وزهير،لثوري،واوسجة،)معمر،خمستهم:

قوله.سعليهموقوفابهعقار،عنصلفعنإسحاق

1/1@االباريفتح"فيرجبابنقال 3 الأثرذا@ال@الحرمين:ط.4

الثوريعنهرواهعقار،عنزفر،بنصلةعنإسحاق،أبيروايةمنمعروت

يستولاآخرين،وجهينمرفوعأصرويوقدوغيرهم..و)سرائيلوشعبة

واحد

1"الباريلأفتحفيحجرابن 1 3 / بهدرحدث:(28)عقب1

بآخرهالرزاقعبد
(3)

صناعةحيثمنمعلولوهوالئبيئ-لجت..إلىفرفعه

إلاتغير@حالفيمنههؤلاءوسماعبأخرةتغيرالرزاقعبدلأنالإسناد.

."المرفوعحكمفيفهوبالرأييقاللامثلهان

عقار@ه.عنأخرىوجوهمنمرفوعأرويوالحديط

"التعليق@اتغليقفيكما"الأخلاقدامكارمفيالخرائطيفأخرجه:
()

بنسكينطربقمن(892)الشهاسهطمسندفيالقضاعيطريقهومن2/0،4

الالا@كملقال:صب@،ا@تهلرسأنعمار:عنالحسن،عنسراج

خطأ.وهوخديجا"العليةمطرعفيجا.(1)

مدهثيولكنهمحل@،إسحاقوألوإسحا@ه،الابر@لى:ثمنق!التاريخميتحرف(2)

اتدلي@.نهةالتفتلبهلاصلة،سبالمعصرخالرواية

طيةط.منوالعئبتالباخرظالمجاء:ط.فيجاء(3)

طفط.منأنفاهكلاالأ

نوفيق@علىئهوالحمد)201(،فيوموالكتا@،شلسخةبثراءعلينااللهتت)م@3

لن=دميهىالقضاعيوعدسراح،ايدمسيهناالتحليقتحليق5فيكماالحرانطيعدللا(



-

@للف@لئد@لعللفي@لجامع

منوالانصاتالاتتلر،منالانفاقخصال:ثلاثفيهتكونحنىالايمان@لعبد
@لسلاموبذلنفسمما

انقطاعإسناوروفي9بعده:حجرابنقال
(1)

ومقا@ه.

1"الباريفتح"فيحجرابنقال 1 3 / رويناهوقد":(2لهعقب1

إسنادهوفيالكبير!"فيالطبرانيأخرجهعمار،عناخروجهمنمرفوعأ

الطبراني.طريقمنوردأنهإلاالطبرانيمعاجمفيأجدهلمقلت:
1/1"الحلية"فينعيمأبوأخرجه:إذ فيحجرابنطريقهومن4،1
2/4"التعليق@اتغليق 0

بنالعباسعنالطبراني،أحمدبنسليمانعن

عنأبي،قال:الكوفي،سويدبنسعيدبنمحمدعىحمدان،

ياسر،بنعمارعنأمامة،أبيع@القاسم،عنالقاصم،بنالرحمنعبد
بعضلهفقالالإيمان،خلالجمعفقدجمعهنمنخلاليثلاثقال:

قال:بئاللهرسولأنزعمتالتيالخلالهدهمااليقطان،آباياأصحابه:

سمعتهنلث:عدعمارفقالالايماظ؟خحلجمعفقدجمعهنلمن

الحديث.فذكريفول...

"فيالهيتميقال
5الزواثدلمامجمع 7 الكبير""فيالطبراني@الرواه:1/

ضعي@ماوهوالرحمن،عبدأبرالقاسموفيه

يرحبانابنعنهقالومذا@سراجأبيبرسكيى1أعلمواللهوصوابهمراج!
@ث@:ا/.المحروحب@!@

التقاش@،عنوالسلزقاتلأئبات،اعنالمرضوعاتيروي

8/5"الكاملير@عدياسوقال 0 فيالحا@وقالبالمعرو@ه،درل@6
قالوموعوعقا،أحا@يثوعيرهثياربراللهعدصالروى)ام@:الالمدحلا
16/4بغلاد"ت@لح@ثيالخ@ 3 كلامماالحليف،منكرالمحهول،الغر@.ط.6

حجرالنوقالكدابإ،@ليالذهيوقالالغرق،سيوسصترحمةفي

لي
3للااللسادا" @ثققه.لي@عهوالراويحان،الناتهمه@:(52

عاروترجمةالحسنترحمةميلقد@ردعمار،سيسمعلمالحىنالانمطع(
نم@.يسمعالرلمالمري.وقالداود،أليعملىصصروىأله

كنبرأ".يربصدو@،0إ(5470)التقريس@@ثيوهو



والرفعلوفاضتحكللال@ضك@:لالعلل

آعلم!.واللهأيضا،ضعيفالإسناد@اوهذاحجر:ابنوقال
1/1صحيحهفيالبخاريذكرهوالحديث @ماءباب!(27)عقب4

عمار.قولمنأثهالحزمبصيغةمعلقاالإسلاممنم

بالسلام.يبدأالذيمنباب(3302)قيلمعلقاالبغوينكرهوكذا
.(49611)11/738"المهرةإتحاف"انظر:

@@@@



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

@لمجلد@لثالثموضيكاتفهرس

@لصفحة@لمخح

@لاختصار-.@لمتن:علل4أنومن@لثاني@لنوع*

@الحديث.احتصارهبسبالراويفيهأخطأمامثال

الاختصاربسببالصحابيكلاممنالمرفوعالحديثفيلفظةتدرجقد
أنوهلةأولللناظريظهرلاوحيذاكعيينة،برلسميانحصلكما

1التفصيلثونالروايةفيالخلليظهرلهبلإدراح،فلك 5

2.@.@@الاحتصار-بسببالراويفيهأخطأمما 3

ك@."......."آخر...............................................................................منال

وبذكرالصحابيكلاممنالموقوفبذكرمطولأالحديثيأتيقد

اخرونقتصروهو،كمابعضهمفيرولهجمراليكلاممنالمرفوع
3ى@صس.الموقوفالجرءعلىيقتصروبعضهمالمرفوع،المجزءس 9

53بالمنى-@لحديثرو@يةة@لحتنعللأنولمن@لثاك@لنوع*

عندلالمعىالروايةأثر
6ب..@ 0

61@@رويمامنال

6300000000""...................."................"............"........"@خر...............ثال

700000000000..."................................".........."........"........"......."منادتخر.

8"بالمعنىالحديثروايتهبسبراولهفيهاخطأمما 0

@لمشزحة@لعللثالئاة

9

9



النالتالمجلدموضيكتفهرس

يلوفوع

1الروأة-كئرةسببالمقمولةللريادةاخرمئال 3

1-."المحالفةكرةببالثانةللريادةاخرمثال 4

1بعض-دونبعضهمفيفبلهاالزيا@اتمنزيادةفيالنقاديختلفتد 4

1مرةهملهاومرةفيذكرهاانقفيالراوييختلفقد 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1الزياثة.-هذهصحةعدمعلىلالةلقريةالزبادةتقبللافد 6

@.-"فيهزيالمحقفيفأخطاالثقةرواهمامئال

ميزيادةفيفأخطأالمتوسطالراويزاثهمامئال

السندويكونشاففبزيانالحديثيروىقد

الناقدعلىيعسرمماالنازلين،للرواةمتابعات

ئنبقرا

نمةسحدولانازلأ،

إلافبهالوا@نعيين

بهايثذالثقاتبقيةعنبهاينفردالمتنديبزيا@ةالثقةيأتيآحيانا

محفوظا---الزياثةأصلفيكون@حر،وجهمنالزيادةتصح

وصحتها--رواتهالكرةقبولها؟تعينالإسنادفيزياثةتأتيقد

.@.@@."فيه-فأخطأالنقةزادهمما

1 8

1 9



-

@ل@وخع

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

نفسهالمدارعنآخرعدديرويهثمالمدار،عنعدد@الزيا@يرويقد

الغفيرالجماءمخالفاراويابهاتفردماالمقبولةعيرالئقاتريا@اتمن

2مرثو@قوهيآخرحديتمنجاتوقدالروافمن 1

و)نماالأكثر،بروايةيؤخذولاالزيادةتردقد

النقاد.......لدىتقومأخرىلقرائنوحفظا

بالذوذ-عليهاالمحكومالئقاتزيا@اتمن

ليهاالنقاداختلفالتيالزياثاتمن

وقبل.-الإسنادفيزيدمما

الاضطر@ب.@لمثتركة:@لعللمن@لنوع
والاصطلاحاللغةبينوالاضطرابالاختلاف
..."لغةالاختلا@

الأقلبروايةيؤخذ
2 3

2والإرسال-.-@لوصلتعلرضالأول:ء@لنرع 7

ص@782.@@ارصاله-دوصلهفيالتعارصفيهحملمامثال



التالتالمجلدموضوتفهرس

@لموفوع

-

واحد،مدارعلىعدةرواةمنوالإرسالالوصلتعارصيقعقد

بهفيأتيالحديثفيفيصطربواحد،راومنالتعارضيقعوآحيانأ

...."ص......."..."أخرىتارةوموصولامرة،مرسلأ

تماثلمعالمرسلين،واتقادصطلسصالإرسالليهرجحمائال

2 8

3الوجهينضع@معوصلأ@رسالاالحديثفييختلفقد 0

@وصلأ@الاخلا@فيحصلما
جة-خارلقريخةالوصلورجحسالأ،

يغائمآوحصعلىبالحديثفيأتيالحديث،فيالراوييضطربتد

مرسلأ...يرويهثموالصحابي،التابعياسم
والإعضالالوصلفيهتعارضمما

ولكاالعددلكثرةالإرسالورجحوالإرسالالوصلفيهتعارصمما

8"3

3 1

3 2

الحددلكثرةالوصلفيهورجحوالإرسال،الوصلفيهتعارصمما

منلصعفالمرسلةالروايةصرجحتوالإرسالالوصلفيهتعارضمما

3الموصولةالروايةروى 0 0 0 0

المرسلوصلفيتقةمنأكئرمحالفاالضبطخفيفرواهمما
لكنالوصل،علىالإرسالكترجيحللحبرعلةفكرفيالنتاديختلفقد

"الأمر...فلكخلافالعلميالبحثيئت

رواتهالأنالمرسلةالروايةورححتلإرسال،راالوصلفيهتحارضما

"اخر.لاهدتصحالمرسلةالروايةلكنأحف@

فيهورجحئلاثق@وأرسلهثقتاندوصلهوصلأ@رسالأفيهاحتلفمما

..."ه..................ب......غ.....@"""للحددلإرسالا

3

3

3

3

3



=

@لموضرع

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

كثيرأعدثاالموصلراويهفيهوخالف@رساله،وصلهفياحتلف@ما

أولىالجماعةإذللعدد،المرسلةالروابة@رجحتمرسلأ،رواهممن

ب.....ب.................ب.ت........................بالحفظ..................................

ضسطلرجاحةالمعفلةالروايةرجحتو)عضالا،وصلأديهاختل@مما

3 5

3 5

المحفوظةهيالمرسلةالروايةلكونالوصلعلىالإرسالفيهرححمما

ت...0000953الحديث-..-..--....مدارعلى

العددبكترةالموصولةالروايةورجحتوعلا@رسالأفيهاختلفمما

3النارلة...-والمتابعات 6 2

صولأصعنهفيروىالديضبطظرالحديافيالراوييصطربقد
3ضبطه.-.وعدمالإسنادفيخطؤهويكونومرسلا، 6 5 0 0

للحديثلكنالإرسال،ورجحلإرسال،واالوصليه@تعارضمما

"الحس@مرتةإلىبهيرتقيشاهدا
3 6 7 0 0 0

3للأحفظيةالوصلعلىالإرسالفيهرححمما 73 0

موصولاجمععنهفيرولهفيه،فيختلفالحديتالراوييرويأحيالا

377الترجح....-فيالنقادديختل@مرسلأ،آحرونويرويه

37وأتقن-أحفظراويهكونالإرسالصرجح@رسالهوصلهفياحتلفمما 9

38خاصة-لقرينةالوصلورححوالإرسال،الوصليخهتعارضمما 9

لمزيدالمعضلةالروايةورححتوالإعضال،الوصل@يهتعارضمما
39200000000000."....................................".........."راو@ها......................حفظ

راويهالكونالمرسلةالروايةورجحتوالإرسالالوصلتعارضمما

يينثمللعد@المرسلةوترجحومرسلة،مسندةروايتانتتعارضأحيانا

3بالاختصار-معلولةوالمرسلةالمسندةالروايتينكلتاأنالبحثبعد 9 9

4أحفظ-راويهكودالإرسالصرجحوالإرسالالوصلفيتعارضمما 0



الثالتالمجلدموضوعتفهرس

@لموضوع

-

س@..-و@لرفع@لوقفتع@رض@لثاني:@نوع

صحيحة-.الروايتينكلتاوكانتووقمهر@عهدياختلفمافمثال

الموقوفةالروايةيخهتترجحلمامثالوهو@خر.لموفج

وحمظاعد@أمنهأوثقهممنوخالفالراويرواهمما

..........".............................................................""تخر.............مئال

اخر............................................................................منال

الموتوتأنعلىالوجهاد،ويصحوموقوفا،مرلوعأالحديثيروىلد

الحديث.-كلولي@الحديثسجزءموإنما

الوتففيهورجحوالوقف،الرفعفيالاختلا@فيهحصلمامئال

معوالعددالحفظلزياثة
الحديثلمدارالمتالعات

4@@المرفوعرواةلضعفالوقفورجحوالوقف،الرفعفيهتعارضمما 3

ليبزيادةانمراءمعووقمه،حديثرفعفيالصعيفيضطربقد

4للحديثالضجفذلثصمطعدمالناقدلدىليتضحالحديث، 5 0

الصحيح،هوالمقطوعويكونوقطعارفعأالحديثفييختلفقد

ص..-"آخرينصحالةحدثمنالمتنويصح
4 5 4

ولعدمروافلكترةالموقوففيهورجحووقفا،رفعأفيهاحتلفمما
4ى.@.@@ص.البا@-ديمرفوعحديثصحة 6 3

4الرواية-حمتلقرائنالمر@وعررجحوقفا@رفعاراويهفيهاختلفمما 6 7

ك@4@@والفسطالحفظلزيادةالرفععلىالوقفيخهرجحمما

سووصله--.رفعهفيوخولصالضعيفرواهط
4 7 5

0

4كلا@@"العددلكثرةالوقفورجحوالوق@،الرفعفيهتعارصمما



@لموضوع

عهفيرويهنمسصالحديتراوييضطر@قد

مرفوعأ...-لمحيجعلونهعهآخرودويرويه
الروكلتاصحةمعووقمارفعأديهاختلفمما

الوقفورجحووقفأ،رفعافيهاختل@مما

ئدلف@ا@@لعلل@@لجامعدي

موقوفأ،فيحعلونهجماضع

والمتابعاتالعددلكنرة

4 8

.."للحفظالوقففيهورجحوالوق@الرفعيخهتعارصمما

ذلك-علىالحفاظبنصالوقفورجحوالوقف،الرفعفيهتعارصمما

القطعيخهورجحوقطعارفعأفيهاختلفمما
والضبط-الحفظلمزيدالقطعفيهورجحوالقطعالرفعيهاختلفمما

وتكونوموقوفأ،مرفوعاعنهالحديثفيروىالراوي،علىيحتلفقد
س.-مرفوعأ....-.رواهمنروايةعنهالأكنرالرواية

الوجهان.-صحووموقوفأمرفوعأرويما@ثال
منالمتقدمينكتبكخلوخاصةلقرائ@الموقو@الحديثيخرجحقد

موقوفا-رواهمنلكثرةالوقف@رجحوالرفع،الوقففهتعارضما

كلتاإنإذالروايتان،يهورجحتوالوقف،الرفعيهتعارصمما

ى.."رواهمامنوإتقادلتقةمحفوظة،الروايتين

للكثرة-الوقفورجحوالرفع،الوففديهتعارضمما
وقفه،الصوا@كادماويرفعالئقاتفيخالف@الضعيفيأتيقد

أماراتمنالموقوفرفعفيحطؤه
@.@@والقطعالرفعبي@اختلا@فيهحصللماآخرمثال

وضبطأوحفظأعددأآكثرهممنيخهالراويخال@لمامتال
س.@الوق@-.فيهوالصوابمرفوعا،الحديط

وىفر

4 9

5 1

5 2

5 3

5 4

5 4

5 4



الثالتالمجلدموصوعتف@هرس

@لموضوع

فبعضهمالمحدثين،أنظارفتختلفتتقار@أوالرواياتآوجهتتكافأقد

الوقفيخهرجحما
الاتحديدليالاختلا@معووقمأ،رفعأالحديثفييختلفقد

.--"الوجوهتلكبعضترجحواحيانأ

آخرين.صحابةطريقمنصحتموالوقف،الرفعفيهتعارضمما
والحفطللعددالوق@@رجحووقمأ،رفعأفيهاختلفمما

5


